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· .. ,. 

. ' . ; · , ... , Eens. zult ge mij weer in leven ·vinden." 
Iláze slotstrof'e va.n 'een ontl'.Oerexia:.g:raf'sobrift. liet Troubadour,,'. 
destêrvendè Lensrevuezingen'in No, 10 van Jaargang 1940-1941, 
omdat tip_ las.t vá.n hèt toeil,I!lB.lige ·collége ,van Gevollliachtigden de 
uitgif't\3 vàn on13 cluborgaè.h eèn onvrijwillig einde vond •. V&iaf' · 
dat· onzalig moment werd hJi't. ontbreken van het :bekende _biáuwe 
boekske; ID.aanQ.elijks met dà rege~t ~~'1 de klok in dè bus va1...:· 

. lende, d9or ons, blaumvittén,•'als;,.een g:i;ote leegte g'8voeld. ile 
Lensrevue•,,waa:rin·alles ademde, y,at Lens, wenste, wilde en vol- • 
bracht, waarin met •:zorg .d,e ,bla~it_·~e, ~f8e:i; werd ontv1ikkeld en 

· vert-roetèld, moeste11 '.!1:!-S, 'Lez,.sers, s:11,oodgedwongen missen, juist -. 
in die jaren en in· die omstandigheden, wellca. zeker~pm hechter 
contact tussen de •lede11 .'1(8.ll ·de grote Lelisfàmil_ié vroegeJ::l · en ··voor 

. w!'lk cont"a_ct èert ~luèorga.an zich 'uitst~énd "leent. · .· · 
Mu. echter is dit vóo:t'bij • Gèluklp.g! . . 1_ . , ., 

En nu de Lensrevué hè. e.en 4-jarige rust uit haar asse herrijst, 
is het voó:t' ·ons, redactieleden·,• een prettige taak de wedergeboor
te va.n,het clubblad. van eeri inleidend woord te ciogen v:oorzién. 
De .Lens:t"evue is' er weer! · " , , i . •., · . 
Door de tijdsomstandigheden is hét pakje en·de ,uitvoëri?!i wat: 
eenvoudiger, maar· zal dit a:f,b:reuk_' doeµ aan de innerlijke wáà~e ·. 
van ons clubblad? Geenszins.• iiij zullen 011ze taak - 'zoals ~oçip
heen ,;_ voortzetten l~s dt>zeifde lijnen, waarmee wij vroeger 
:reeds de inhoud .mochten. bepalen. Wat . de ;-edactie eens schreef,""".,· 
geldt ook n\i: •. ,. • ' · · ·. · · ··.-.: '. ·. • 

,. 
' * ' ' ' ,. . . . " . , ! 

"Steeds is getracht in .·he't c_lubblad_ de echie Lenssf'eer' te 
doen s;preke.n. Steeds ;;erd <j.é· Le,riarevue bes_chouwd als· de , , •. 
schijmerper; ·die het wel'en'Üée 'van Le:(ls -w.eerlmatst., ste~ds 

, uas !lij een. or.misbare st:hali:el tusli'en de leden' onderli.--:(g. , 
· :Ules." zul;ten wij ·a.oèn· om ~e·,~~e 1ïep. p.et blad te"'à.'?en. 

" .'_stijgen;:om _te· blijven .geven, dat, wat leeft en ·groeit- onder 
de, 1 eden; onde_r de Lensf'a.milie. Het behoeft geen beto6gi · 
dat de goede :toon, ,die ·in hei; verleden voor de revue ken
merkend was, ook toekomstig bewaard zal :blijven. · Eh prach-

""' ' • ' • 1 .• 
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ti(> propaganda,:_middel, dat de Lensrevue is, moet zij uorden 
uitgedragen il1 wijderé kring. __ 

,De redäctie hoopt ueer heel spoed_ig de beproefde meder,erkers te 
mogen begroeten, Zij denkt daarbij o.m. aan Troubadour, Sammelaar, 
Jan Knut en zoveel anderen, die eertijds bun vlotte pen in dienst 
stelden 'Van de vereniging. Zij en ook de Juco, Ebo, en N-Pé zijn 
van harte welkom! ,- · · \ . 

Dit redactioneel gedeelte-mag niét passeren zonder een afschéids
tioord, l:îa ruim 9 jaar de eretitel: "Lens-stàatscourant" waardi(> 
te hebben gedra.gen en al die'jaren de "tam-tam" te zijn geüeest, 
die de blaum.itte strijders ueek aaµweek opriep voor het gevecht 
om het ronde ding, neemt met de heruitgave van ons clubblad het 
\"lerkz=e leven van het \Teekbericht ee11 eindé. Het heeft zijn 
dienst gedaan en hoe? Zal nog ooit de hoeveelheid.arbeid gepeild 
uç,rden, die het ueekbericht vroég vóór het bij U, Lensleden,döor 
,de klepper viel? :o.arom is een'eresaluut op zijn plaets aa., de 
lange rij van uerkers, die ueek_ na. week de tekst leverden en de 
technische uitgave verzorgden! Hiermede neemt Lens a.:fscÄeid van 
het ueel:-:iereicht, dat nu volkomen opgaat in d.e Lenarevue·, waar
mede tevens het, karakter va.~ het laatste is bepaald. Verscheen 
het clubblad vroeger ma:i..,delijks, de combinatie met het ,1eekbe-
richt nood::aal.-t van ons orgaan een ueekblad te maken._ Het voor
deel is duidelijk. De meerdere plaatsruimte schept een ruimer 
contact en boveridien de gelegenheid a::idere - dan uitsluitend 
technische clubpelar.gen te ,bespreken. 

No. 1. van jaargang 1946-1947 .ziet hiermede het licht. 
''lloge het clubblad steeds blijve bijdragen tot de 

-g.rootmaking van onze fiere cÏub. · En thans, Lensrevue, 
ga weer uit over onze mooie stad, over ons länd, -
over Indie, Afrika en .Amerika, waar Lensers schui
len èn moogt gij een uelkome gast :i;:l.jn in honderden 
gézillnen. 11 

REDACTIE. _________ ,.;... _____ ·----====:.;_, _______ ___ 
Lensfamilie, bezoekt de Seniorensportdag op Zondàg a.s. in het 
ZUiderparkl ,, 

• 
v"l! •I li!llr SECRET.ARiilT \ 

Bekende,adressen. , 
I'e8elij~ 'bes.tuur: Jac. v/à. nau,, voorzitter, F.rambozenstraat 45, 
'fel. 33,88,42 - A.v/d :;ü.eij, alg.secrétaris, Ga.slaan 54 - ;1.v.Bo,. 
4eemen, ·pen.1il.1gmeester, Qkkernootstraat _12,(gironummer 33.67.11. 
t.n.v. penni.ngm. van Lens). ; 
·.:edstrijdsecretariaat senioren: H.Hou!.es, 2e Scbuytstr. 60. 

' 



,fedstrijdsecreta;ria&t J1mioren: A.v. lfu.ffel,Sneeuubalstr,· 98 
-Redactie-adres Lensrevue_: P,J~fe:rm.a.ns, lÎl!landelstr, 51. 
jJIEUUE LE:DEN 

3 -

Sen. Overbeek J. ]ultonstr. 9Q .. J"un,. Blijswijk: '! • 1:7 stev:uist_r, 74 14 . Pup. Jun. Teunissen G, Suezkade Alsem H, A:;:ield,laan44 
Pup. El/"ers p, Eikstraat 2~ · Jw1, Borsboom n. 1unspeet1.37 
Jun. ·Jagema.n J. Jiardenr-likstr.241 Sen. Uillemsén R, EeekJ,aan 454 
Sen-.. D:>uma L,J:ira.nklinstr, 75 I ., • 
. .ADRESTT)'.JZIGIITG LEDllii' , 
CastricÎl!ll J • naar Sni,1,Tnastr. 27 Deventer . ; 
Herfkens B. na.;u- .stephonsonstr. 8 
Keuls J, .}Te.ar Beuk:str. 6 
lliltenburg P,_ :naar Valkenierslaan 284 

l'CTEOT.'E DOlul.':'EIJRS ( TRICES) · . 
1:alta F, Dhr. l;iJkerklaa.n 12 
Paalvast T.llej, Rembrandtstra.at 217 
Heze v~. J. ·llèj ;·•· · - Jan steenstraat 20 
Reerkens il:, 11ej • Izy-onnetstraat 10 
-Vollebregt J ;Hej, . Rembr&--idtstraat 1à5 · 
Soutermeer .11,llej. Vliegerstraat 9' 
Vollebregt ll.J .Dhr. - . Rembrandtstra.at 185 
Uaetb.uijs- J ,Jr,Il'.1r, Vreesuijkàtraat 349 ·· 
Berg.v.Hep.eg. ~[.Dhr. Bilthovénlaan 15 · ·' 

B0ETEÜ V'ililZUE JA.illVERGADERilfü d.à.. 1 JULI 1 
H,v d Boogaa.rd.t,, lï.v à. Geld, ,R,Relmich. ,ir!,Hel!llliès. ,G.Hoeks., S. 
Kroon, ,;f.v/d Poort. ,A.Roodenrijir, ,Ll,Stîd' ,J ,'.::C:stefeld, ....,.s_ . . 
Bl!STU'ûP.S:BES.IDIT.Èi, . ' -. , ····, . - , . . 

' Terreinva:betering, Qp de laatste, bestuursvergadering viel ·een 
belangrijk besluit, vaa.:rdóor ~ ~erreinsgesteldheid aanmerkelijk 
zal -verbeteren, Ongeveer 900 li oppervlslt:te zal voorzien 110rden, 
Het hoofdter;:-ein zal enkele weken niet gebru:ild; kur.nen worden. 
Ha de_ uerkza.am.'1eden ·is dàeltrap:;,e:u_ niet meer toegestap.n, Dit kan 
voortaan geschiedèn op het 2e veld, ook op· Uoensdag- en Za.t<=rdag-
midda.g. - .,. 
Lensre,me • liet ingang van 14 Augustus zal ûèkelijks. het· clubor-
gaa;.1 "De Lensrevue" versèhijnen. _ _ ·· _ _ 
Schilder11erk. Het schilderen van. clubtent, goalpalen, · scor~s
borà. ën töega.-igahek · is aanbesteed, Plaatst· geen fietsen meer te-
gen de tent, maar. daar, wa.ár zif hore11:. in het Fietsenrèk. . 
Materiaal_. To't aaI!koop van nieuwe do_elnette:ti is besloten. Bij 
het opberge:u behoren de doelnetten gedragen, à.och niet gesleept 
te worden. !.• 



.,._,1;_-_____ ..,...__,-,--
Voorts ma.akte de po~t: Ballenmateriaal een pu..-it va.ll bespreking 
uit. De leden zullen m het a.s. seizoen niet over ··ongeschikt 
wedstrijdmateriaal te klagen _hebben. · 
Zitbanken. Alle pogingen worden in h~t wer},: gesteld om de lijn,;. 
mense..'1 wat meer comfort te bieden. o.m. door ];let plaatsen van enige_ 

. 'zitbanken •. Tevens ze.l get:r.-acht• woxden doelschotten 'aan te brengen. 
Training. Ton J:ier.nieU11de, actié ter.voorbereidi..'1g van d,e a.s. com-· 
petitie l!al dezer dagen \,orden· ingeluid. Ze geldt vooral de spe-- . 
lers, die een kans ma.ken. in Lens 1 of 2 te wor<j.en ·.opgesteld, om
dat nromotie van deze elftallen· het meest urgent ·is. Nadere' be,;.· 
richten volgen .nog •. , _ · ... · · 
Voetbalschoenen. liet bestuur heeft gaarne eèn"vollèdig overzicht. 
van de leden, wier. schoenen fu.-ingend vernieuwing bèhoève.'l.]4eldt 
dit even schriftelijk aan het •secrètariaat ·Il)S;; Öpga'{e · VEll} 11choe-
nemna.at, ·ook al deed ge dit reeds· eerder. __ •. ', . ,·: .. ··:: . • . 

. . · • · .. . . · .A.. v.d. KLEIJ, · secret'aris • __ ______ 
·, 

Waa:.- gaa.'l wij Zondag heen? naar::de Senioren-sportdag! . . 
' . " _,, . . -• ' 

V.AN DmT VOORZITTER~ , • · ' ' '· . 

"Hoe is Uw L'Î.druk van de vergadering?" uas de v:ra.ag, die een 
011Zer clubprominenten mij stelde, ·toén wij IJa de qrukbezette· 
.Algemene, waarop de bela.-,grijke :f'u..'l.ct ie va., voorzitter 82.lë.. mij ' 
werd toevertl.'OU:Ud, in het IJachtèlijk uur de vruchtenbuurt opzoch
ten. Ik bad.uei!µgmqeite uit de,vele•gevoelens, die mij na de 
vruèhtbare bijeenko!llllt •oèstormde21, e:.- één· te ontleden. Deze drong 
zich om7eerstciinbaar :riaar•voreri: de uil tot 'activiteit. 
;leinigl'l _dagé;1 la.ter k:leèeg',ik reeds de "hevestigir.g va.uijn mening. 
Een onverdacht getuige_:. verteldè niij' spontaa:.1, dat inén op de J'a.a:t'
vergadèring voelde, dat Lens, zou .gaa..'1 varen op een"voor.i.:;.tstre-- . 

d 
. .. n - , • ~- • . ,,, , ,--, 

, ven program.. . · · . . ; . . .. 
· Kijk,- ik zou het mij tot een verdienste . rekenen U daarva.;-:. op onze 
; uapenschom7. te hebben overtuigd. - • . .., • · · 
Lens is een club met sfeer, :net traditie; 1laa.r da.arL'l verstarren 
wij ons,!!iet. Integendeel. ,Dfé V!_etenác~p is· voor ons st'imulans 
tot voo;ruit,ga.ng. Ze legt. ec~ter oÓk yerpli"chtingen op. Plichten 
ûie niet ·stilstaan bij dé contributiebetaling en het spelen van 
je wed,strij4. •· · · ·• :·•. · .· ·' · '·.· '. :•-- .. •,:.· : · · 
Ik ··zal als voorzitter máér vz,à.gen. Iat mag en kan ik doen. Want 
á:chter mij sta.at .ee,1 oestuur, waarvan het mij een eér is, vóo:t'
zitter te zijn. De activiteit Ya."l mijn bestuursleden,_ en van mijn . · 
commissieleden~ is boven twijfel. Achter mij.staan de bla.mmit
ten, senioren. e11 junioren, die ma.ar· á~n doel kennen.· En va.nneer 
ik mij nog vele nia.len op. bijeenkomsten;'traind....'1g ,eri wedstrijden· 
to~ U persoonli_jk zal ri~hten, zal mij stE!eds voor ogen sta.an de 

1 '' 

' ' 



·.,· ... '~' / ' ________ ..;.__.;....._,........;....._~-----......:.;.....• ;..: .... ::.J_::.:. . 
. op de J~'V!lrgadering door u'.benáchukte uil tot act'ivi;teit •.. · · 
Samen zullen wij \"/erken •• Ik :riocih 'U mogèn .zich verheuge:q in per-

. ·soo:nlijk~ hobby I s. U -.n ·ik, ga.i,n een !'tea.mil. imekèn. 11Tea.muork". 
•:L7., de organisatie, ilteanll7orki1 in· de •elftallen!' Dat is' de ueg · 

.., . naar -su.cces ! · La.ten ue óns •va.n dit · tovert1oord doordringen. · · 
rat· _vraagt moeiten,. offers~ Zeker,, gemak is méèr .. mod~rii..; 

, Ma.ar gemak is •een 'slechte bondgènoot :L·i' dè strijd om het succes. 
·' J:aa;ro~ n'ëmel), \"lij ,;ül:e r.)oeilij:ttjl.eden: Orui' pèrsoonlijk ''bel.à,ng tez.:-. 
• zij ~or hè;t .~nsbelang!' •· ·:, . • :-: ·. ·, .· , . · .. , 

· Lens wil niet 'verstarren in de 4è klas. Lens wil -omllo~g.17-e kén
.. •neil,sleëhts één doel~ 3e•klas K.H.V.B.! ·· · , ' .. , ·, .. 

0

Zie,. dat lee;rij.i;, ik op, d~·':àlgeJ:fene, ·En dan is het èeri voorrecht 
voorzitter .van-'Leru, te zijn.. .. . • . .. ,. :. --; 
' { ,. ,., JAc:·v~d. KLEIJ ; ~ 

,. ':. ·- . ,.. " . ' 
~ Iédere. Senior en" vèteraan ·bèproeft à;s~ :·Zondag' zijn 'hà.chtên! · 

-•~•·•.,•.,-t .. ·:•~•• ·•·_ .• ___ ~_--· I 
.. • ... . 4 ~ . 

1T/,'f,T DE ECO 1" • ... ~-. .-•• ,. ,of ~ ' • "~,,. >' ~~ ";.;·· . ~~ 

'·"' ··~,, · ; LEiTS SE::7IORE:l' SPORTDAG. '; 1 · 

,Zondag a.s.' 18 .li.ugt.l.st1is grote sportdag voor Seilio.ren en Vètéra.nen, 
allèr ol'.'ko!llBt. wordt vemächt: · : .:· · . . . , ,· : • • • · 
De. Senioren zullen hull kra:chte:ri ·meten ii1 de onderstaande nummers. 
1; 100m. hurdlopen; · 2.·.hooiïs:prdu.igen. 3. verspringen: 4. doel-

~. sóhiet_en. 5, ba),d2JbbE1lèn~: 6'::1.000 b. duurloop •.. <. -, . :· .. · i ,:·. 

· .• De bedoelµ-ig,is e~n zeslt:lµilp te.organiseren 11aarbij,ied(!.r·van de 
. , deelµemers alle .nummers mqe:t ve:rnerken. De r>laatsing. in het to-, • 
~ taal klassemeµt besl;i.E,t·o:~er p.è, toekel;ln:ing van de pi,ijzen •. 

-~ .. De. veter anen .krijgen een' lichter prog:I:'amma '.te vè:roerJ,:eni Het . 
zal 'b~Staan _p;i.t:- ·. _· - :~->, .. / ':_:-_ :.:;, _· -. ·•· "' .-.,t· :·i: • · ,<~,_ 

• •· 1. '80m• ~d:j.ope11. 2. doeJ.schieten; 3. vêrspr;ingên·! ·. ' 0 . ,.· 

Ook hier geldt net' totaal klassement'voo:c de prijzen. . ·' . · 
· De deéina.me VOQ;t' ,dêze'grÓep is.open voor '1èdep_ en doMt~s ·van-

• .. . . af· 35 . . . . ., .. • .,., '· ' . .. : : ' · . . 
;_ __--J~•·\•1' .. 1 .... i ___ ,. - ... ·.,.-,··_,•{ ~-- ' ,J , •. · . ~ 

. , lTa. .de _verplichte llllLlllle~s~ ;volgt éep. qnderlinge voetbalwedstrijd; 
•Alle. deelnemexs· \"lorden v.erzócht om 12.30 uur .. aa.,7.v7ezi:g· te• zij11.· 
Deel;:m.me 'alleen in sportle:lue met voetbal- of ge-.ione schoenen, . 

19 JULI" 19~.6·.:: ·· · ~··. f• . ~: . ..,.·:~·~-s•, -·· ·-,~~--.~ · • . -· ·;~ 
Niet minder· dan 73' Lens ers verza;nelden z;!.cJ;i, op genóèLid_e· dätum . · 

... in. '!Ebma" ~nd de gro9ne·:tafel. ,Et ;at _s':pa.m,i:ipg· in, de l!óaal, uel ... 
begrijpelijk, ·in· het· vooruitzicht_ ,van de . bela..'lgrijke besp':t'èkin-• 

: gen, die ve:rnacht ko?Jde!l .wo~den i,ia. de .ti~dig ont~e,i ·agenà.a..' ·· 
Van, J.roart ,ove:i: acht. to,t :Qver 12, .uur, ks.11 heel wat. afgerre:i;kj; \70~ .. 

den. D'!!lml, dit is ook gebeurd°?' pa· vergadering 'ilerd inderdaad'· • · 
; ,iat ·de aankondiging bedoelde; de• polsslag'van dè club. Er waren .. 
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rijke verslagen en bela.ngTijke mededelingen en vragen werden be
antuoord. To mocht onverhoopt een of ander onvoldaan huiSV1aa.rts 
gekeerd zijn, dan heeft hij van zijn hart een ámoorkuil gemaakt. 
Doch zulke dÖDll!le leden telt Lens bij mijn weten niet. Bij de :, 
rondvraa,g kwamen troUV1ens heel '\lat. tongen los. 
De twee voorzitters hebben de leiding broederlijk gedeeld. De 
heer·P.Juffenians·trok met de verg~ering in. gedachten over de 
hoogten en laagten van het la..-id, dat Lens in het voorbije ja.a.:z.' 
doorkruiste. De nieuwe praeses, de heer Jac.v/d Kleij, opende , 
het venster, dat uitziet op het la.-id van de toekomst. Kon de 
eerste -met kuistige hand bedankjes, en loftuiti."lgen naa:t' links 
en rechts uitstrooien, de tueede vond in de verdere plannen een 
gerede aanleiding ieder lid een spoorslag te geven tot volledige 
activiteit •. Dt het pak~e! De nieur. gekozen voorzitter maakte wel 
een heel gelukl::ig entr~e met zijn overtuigende, meeslepende 
maidenspeech, die uel het hoogtepunt vormde van de_t1oordenrijk
dom die op deze avond over de Lenshoofden:v1erd.uitgestrooip, •. -
Ila.a.r waren het 01)E!ningsuoord, de notulen va.~ de vorige verga.de-
ring, de verslagen~ het algemeen bestu= en va.:1.de connnissies 
waarvan de vervaardigers, nl. de heren A.v/d Kleij.,U.v. Bohee
ne11. ,H.Houkes. ,A.v. Huffel. ,J .rroe:fnagel., en A. Walhain een wel
verdiende hulde odgstten om hun eigen arbeid en die van hu.-i com-
mis~ies. . 
De verldezingen brachten den heer Jac.v/d Kleij het ambt van 
voorzitter en den heer A.Xo:p/3 een plaats achter de groene tafel. 
:ï)e· heer C.R1'ttgering kuam in de P.P. den heer A.Driesse11 vervan
gen en de heer. L.d13 Ueert ·\7as het nieune gezicht in de kasèom
missie. 'i'e betreuren uas slechts, dat aan den heer J .:lUbois door 
zijn e.f',1ezigheid niet persoonlijk de dank Vffil het bestuur en van 
de leden kon uorden gebracht voor zijn arbeii!,., in Lens. De heer 

• C.Ha.lleen, die om gezmîdheidsredenen niet meer in. de ·Blo zitting 
neemt, vielen eveneens hool!,·st waardere~de uoorden ten d,eel. 
ifatuurlijk îlerden Lens 4 e1, Lens c tot voorbeeld gesteld van onze 
a.s. elftallen. •. 
m het hçrloge tikte voort; in uijde kring rond de vergade=a:L 
begon· de nachtelijke stilte haar intrede .te doen. Maar de rond,;, 
vraag ·eiste serieuze afwerking, ar hield de voorzitter·var1 op-· 
schieten. Als ·sluitstuk van deze prachtige bijeenkomst - de 1e 
na. ons Zi'.]. vereu feest,· vaaraan riog een blijde heri."lliering werd ... 
gernjd - richtte de geestelijke adviseur, .:kll:pelaan D.J3u.is, zonder 
\tien een Lenssamenzijn niet· volledig is, een :pakkend woord van ·: 
hart tot J:ia.rt· en met een overtui.a,o-ing., die zich betru.st is met ' 
graagte te worden aangehoord. Dl met een.passage van zijn toe-
spraak willen '1ij ons overzicht eindigen: · 

De S;port is het gebed voor· ons· lièhaam, 
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Het Gebed is 'de sport voor onze ziel. P.J. _________ _,;;. ___ _ 
. - ' 

KRAlIBELS Vill'î J.AllTJE · . . . 
Het doet een mens wèer altijd,goed bij alles uat hij iaat of doet 
te mogen constateren, dat, ·als hij iets heeft gepresteerd, zijn 
arbeid oàk wordt geu~deerd. Het ·zal hem stimuleren! . · 

' •. ,,-- I 

Zo is 1t ook in een club gesteld, hoewel, hetzij hierbij vermeld, 
het onbaatzuchtig streven van het Èestuur"aàg in,·dag uit nopit 
geheel uordt uitgebuit' door-hun passief medeleven! · · ,, · 

Men prijst uel die activiteit,· is .dallkbáar voor •een goed b(lleid,' 
ma.ar laat ze- IW1tig sjou\1e11, . .1Ja.ar het op ~ koll)t, dat is dit, 
dat geldt voor donateur en lid: UE Ifblî.DEl!T UIT DE.1ïOU\IEtî! . \ . ,, . 
Ie.arom dus, lui van L, en S,,' strijdt allen mee, staat op de.bres 
voor •n betere positie. In vriendschap, en saamhorigheid gestart · 

· dus in de puntenstrijd. der nieuu_e competitie! · JAI, -~~ilUT.;.~"------

V.àlJ DE Pé,,.'..pé, . 
De verschljn:i.ng va..-i de Lensrevue in haar niemve g8'17a&d :i,s ook 
voor de Pé Pé een reden tot verheugenis, rîiet zozeer omdat zij, 
het zij in alle be 13Che idenheid g'Elreleveerd, · bij deze _he:t"Verschij
ning een werkzaam aandeel had, maar meer nog, omdat zij uit hoof-,. 
de van haar doelstelling,· de verzorgi."'lg de:r P,e:rs en Propagá.nda. ' 
in onze vereniging er naar s;tree:ft, al!e mogelijkheden dus ook · · 
die der publiciteit uit te buiten~ \laar in een grotere ve:reniging, 
vat Leltig en Snel zo langzamerha:.-id is geworden, voortdurend per
soonlijk contact van Bestuurs-. en bommissieleden_'niet het gros der 
leden en donateurs tot de onmogelijkliedru behoort, is ·een goed 
geredigeerd en wéiverzorgd clubblad. een eerste-vereiste en voor 
een geregeld doorgevoerde prop!lé'?,llda een absolute noodzakelijkheid. 
Mét ue·emoeè. cl:cnken mj terug aan Onze schone Ler.srevue van welê·er. 
De tijdsomstandighaden dui11gen ons onze. eisen te matigen. VerJ::ieu--, 
gend is het echter, dat mj voortaan wekelijks een Lensrevue zien 
verschijnen, ~\'at,'IV/J aan uiterll,lk.ê vorm inbo.etten, wo;men mj aan · 
frequentie, De j;'é Pé spreekt ·de hoop uit, dat"zij in de kolommen 
onzer nieuue Lensrevue nog vele helangrijke gebeurtenissen mag, 
aa.nlcondigen, ,iel.lier ve=ez~lijking geen vrome wensen blijft maar 

. succesvolle realiteit. zij dankt de :a::H. advene!)rders vÓor hun 
welwillende steun in de vo= van advertenties. r.ióge· de Lens..- ~ 
familie tonen; dat zij dit weet., te. ap:precieren en ind;l.en J'.!l8.a:i:' , . 
enigszins mogelijk haar aa.nkopen_juist bij hen zal doen,.'J',Ioge de . 
nieuwe Lensrevue een succesvol voetbalseizoen inluiden, zodat 
voor het einde van dit jaargang vele- grootse daden onzer elftallen 
met een welverdiend Kam:pioenschäl). vermeld ·kÏ.tnnen worden~ · 

W.Pfil.ALDER, voorzitter P.~ P~. 
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8 ,, t-__ :, ____ __:....;.. __ .,.... _____ , .,..... __ __,,__...;....-----~-....;... 
· Ook dé dona.teurs(tricesf komen·a;s. Zorul,ag de Senioren a!lllllloé-

digen. · ._ · · : .,, · ·r --·---------~ 

: •' uiT m JûnioRKAMP · · • , J .. ,, 
Nau,1el,ijk.s ligt het cçmpe;ti,t:le-ja.ar 1945-194~. àchter ons,of ueer 

· wordt de aandacht gevi-a.agd voor .de volgende :t'è>nde 194&-1947. \7at 
, zal· de volgende oompeti tie ons brengen? ' · · . 
• Het anmoord hierop kunnen wij wel enigszins geven, 

spá.nnende uedsti-,jden én ovè:rvtinningeXJ.,die uit het VI.lip:' gesleept. 
· uorden,l!!aar ook slappe uedstr',jden mei; nederTagen,die •1;1iet nodig 

zijn! ;ru=i-5t voor dit; laat~te moéten, u',j Opl)B.SSenl , 
Als wij bezield zijn met.de nodige sportieve vechtlust,als wij onze 
plicht goed. kennèn tegenover ons L. en s. en onze elftal-makkers 
en dus altijd present. zijn ·en niet voor elk"a.kkefiotje"afschrijven, 

. als wij trouw komen trainen . ( olke Donderdagavond 7 uur), als wij 
nauwgezet alle aart;7ijzingen van onze leiders opvolgen, DA11' IS 

•SUCCES VEP?:N{i7:llDI Dan komen er glién flhppe wèdstrijdo)l en ómiodige 
nederlagejl! Dae.rom: ook vo'?r j·ull;i.e. ;jongeîui, de ban.den· aän• de 
ploeg én'samen oèt de leiders ,ga.an wij dan.vol vertrouwen het. 
niem1e èoopatitiejaa.r'in! · ' · · i • ·~· ' • · · 
Op ZatercTo.g· 7 en·. Zondag '8 Septeraber beginnen á.e eerste• directe 
voorbereidingen: de oefènoé'dstrijden. 1 • • • 

r. · - • ! ,· · · ' 1· JUco - mrs. 
· Én a.s. Zondag komeh alle junioren na.ar- dè Seniorenda.g! · • · 

• ' •" r • . • • ·---,---
• DE 011THULLIHG VA!:T_' DE GEDElTICPLA.t,T • j , • , . · • . , , . . , 
Een-belangrijke pa.ssa.ge in het verslag over bovengenoemde plech

•··tigheid'. is in het ,.ueekber:j.cht rio. 374 uitgevallen., ,;e haa.den' . 

' ,, 

• 

•• 

, 

· i1og geschreven:' 'vel"1:"olg<'l1:'.S nam Kapelaan D.Bûis h~t woprd.· Hij· .. 
heri;111erde aan •·de angst van de ouders en de andere familieleden 
in de dagen van onzekerheid, 

0

di; helaas slechts voor d:t'oef'heiél · 
,mek, · toen het ,vres·el;jke .bericl'lt . een eind maa.1.--te aan het bange·: 
afue.chte;_: ';iij z',jn' ecnter' niet voor de áa.rde geschapen en de . • 
namen 1n· het lll8J!lllèr • gegrift zullen de beschou,1er er v:an. o:;:nvekken . ·, 
zich zijn eindoéstem;;iing te _hérinnere11~ · .. '. .. . · --

. ·, 

, , • ' . ' ' - 1 . ' ·; 

l,a een gezamenlijk •gebed vo,or è.e zielsrust van onze omge.1;:ooen , · 
vi-ien9-en '17erden_ è.e fam.ïlieleè.e1i" uitgénodigd cl,e plaat. van nabij,~ · 

. te gaà.n 2:ien·.:·;., \ . . .. r' • 
' J 1 1'. -~ .• 

==========~===;===~====~========~=========~=============c====== 
-,._ 1 ~ 1 • · •- ',- • · r· - ,r 

· .. ', .I, ~ ., f, <, .;; ; . •,./' 1' 
• {·' 

' . ' 
·- ---r 
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Uownsdagll,vond: Training in de zaal .iroor· .alle -se~io:ren. 
Donderdagavond: Laè:tste oefenavond . ..fóor de junioren. _ 
Zondag 25 .Allgustus f 4 wedstrijden . sepioren. Zie Eco-'-hieuws ! _ . 

. Maandagavond: Lens 1 . Club.avond bij illJ.sem~ Apeldoornschelaa.n. 
\7oensdagmiddagl Jarig Lens · traint Óp ;tiet veld. · . 
Zaterdagmiddag: Welkom in het. Zuiderpà.rk, Een bal.'let;fe trappen ···~-

. ·. ·en:een praatje in de~ tent! . _ · 
,. 

VAH DE REDACTIE. · ';· • .' 
Op een· de:i:; pagina !·s van deze revue luidt de _Eco het oefenprogram-

. ma in.voor dè'Senioren, Na de zomer;,;ust worden de Lensers opgeroe-

• pen om zich te ga~ voorb_ereiden vogr de competiti~. De Ji:Co stelt 
formaties samen, die natuurl:!;jk geen: pretentie, h,;föben.'competitie
elftallen te zijn,, docp. van waaru.it_, de heren d!" Spelera,Jmnngn · ::.:. 
peilen en een overzicht krijgen vaii"het beschikbare materiàál .• 

De ·vacantie; zi/jn-practisch vi')orbij, Bij een·él]lteling drupt . 

'het· nog wat, na. Bç,_vendien, al heb j_~ ·vacá.ntie ;en, je blijft in.' de·.' 

stad, · is er dan ":!3n mooier ontspa.nnfng denkbaar. dan het i,pelen van 
een voetbalweds-ërijd? · · · .:'î · · · · · · 

• Lens ers; de'. Eco ·roept ons aà.n\ de. start! 
·Komt in he·f veld met het vaat~ voornemen je . .huid zo ;du,n- - . 

mo~elijk te verkopen. M~eÎnt deze co\npetitie-voorbereidillg ·ernst±g 

op.,Beperk1; je n1,et tot het BChÓppell va.:ri een balletje. Legt vaart 
in '•je spel, maak( -van j'e. spe:I. ie:j;s :~oeds! . · ,, • .;; -. · • . 

- <De menillg.:van sommigen om,in,IY-"iendschappe),-ijke :we(lstrijden 
het· \,as losser aan te doen, is èr .volkomen• naast·. Want .de Eco 'doet 

dan' ~ergeef§lè mo;ite ën de ern~~;Lg\I,i:J.],ende ·s:peierf! worden be:na,- · · 
deeld.,, ·. . - /.- ~ .,_ . · .. ~ 

\ -r . ' , . . ;.,,' . ~ . 

; · Vat dus met, de nodige ernst g.eze competit,~e-voor'.Qereiding op •. 
:,• ·., 

1 p -

·· Een weede .äctie zet .de Eco i'd,eze we_elc op. i,tapel. Een, die 
niet minder belà.rigrijlc is! De training! Moeten -crij er nà de :in,

structie, die alÏe seniorenonty:il~en, nog "1100:rden' e.àn verspiµ.én?, 
Is het nog niet t.ot elk !lid doorg'.~d:rongen, dat er met 'de training 

/ 
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niet slorp.ig mà.g worden omgesprongen? 
en Beo geen teleurstelling.· 

Ditmaa1. ver.1achten· Bestuur 

• . Doet je plicht 'en, tra.int;· ' 
; Redactie • 

V 1 3 EET SECRETARIAAT. l. 

• ,. l- •• 

~ekende adressen:·· · r , , 
Dagelij~ bestuur: Jac.v.d.Kleij,voorzitter,1':r:ambozer.straat 45. 

Tel. 33.aa.42_.- A.v_.ü.I::leij, alg.secretaris, 
Gasla.an 54. -_v;v.:Bohemen, peD_.1ingmeester, Okker:npotstraat 12. 
(girönuramer 33.67.11 t.n.v. pei:i.-1ingm.van L~ns). , · 
Uedstrijdsecret.ariaat Senioren: II.Houkes, 2e.Schuytstraat 60. 
,Iedst:i:-ijdseoretariaat Junioren: A.v.Huf:fel, Srieeuwba,lstraat 98. 
Redactie-adres Lensrévue·:' l".Juf:fermans, . .Amandelstraat 51. · - \ . . , - . ' . - .. . . ~-
:J:TIElfüE 'LEDEN: Sen~ E.Fokke,. Dáltonstra.at 5:1. 
Sen. G.Luijckx Yálkenboschla.a.n 164. - . · 
Jun. B;BeÉ!' • Kon-mma'ca<ie 178.' . · . ' 
Jun: M.Seneijn Valkenboscbl::adê 212 . _ 

. Jun.' i,;v.Zeeland Valkenboscbkadè 204.'. . . 
~ ' . J. ' . ',. ',,.; ' • ' , . . ..:. ' ' ' 

l!IEU':,'E DOP'J,TIDRS(TlUCES)Dlµ-. U.v.Boheemen,Jr. Kepplêrs-!;~t 322 
.I • • ~ ' . . 

OVERSCHRIJVElT Vl,l; LEDEN - l:Tlliûl. DOHATNJRSLIJST: · ~' • • ·• 
· l!,,- Ruij)s:g:rok -p/ a }:i,lhelminalaan' B 25. Vlijmen (ii:-nr) • 

Donatrice Lr.G,Lommertzen uordt. l!evrauw M.G.l!ilte:ilburg-Lanmertzen 
Don,atrice' E,Splinter, ,~ :.iardt' 1Icvrou.1 A.,J±llems ... Splinter. •' 
' " . 

1JIRES\7IJZIGUîG: l\Iej • de Brµi.'l. naar HoÓrdeinde 144. 
L!ev.r. :l!,G.filltenburg,-La=ertzen na= Vcll.~e:rlerslaan 2134, Breda. 
1levr~A.Hillèms - Splinter naar 's-Gravenzandelaan 124. 
·J .\,ill!Jms na.a:i; . .'s-Grave~andela,a.n' 124., ' · . , 

. p.;Janssens naar Pluvïerstrá.a.t 434. . , - · 

RECTIFIC.iTIE JJ)P.ESWIJZIGll{G~ P.L:iltenburc .naàr Valkenier;laan 284 
... -__ . : ._',.'- .' ..... ,. ·~ ... · ~ed.a· 

V-.:;RV.ALLEI! .DOi:îATJWllS(TRICES): Dhro H.lliegenii te Harèncá.rs:pel. 
llevr •. de tfeä..J .,I.Ja.nssgllB".'.'?,uijfü,ijlt,Paul· Krugerlaan 84. 

·:iJej. J,U.Janssens, Paul Krugerlaan• 84 , , 1 
· llhr. L.Ja.nssens, Paul· Krugerlaan 84. . .. ,. -

OVER'.Im'ELTiiG v~ JU!ÜOR- !mar SENIORAFDELI:HG: L.Bom,' A~Coo;i.s, ;q.v.d_ 
l'\lil,ten en A, \!agel:lBJl8 per 1 Se:;:,t_ember a.s. Va.na.:f die datum ga.a.-t; 
dus ·de sénioren-contributie ili.- . , - · 

FOTO I s': De navolgende junio;i:-e~ "c1:i.enen t~rl spoedigste een :pasfoto 
I . . • 

+ ·- ~. ' ' .. · .;, 



in te leveren bij het secretariaat,; A.v.d.Kleij, Gaslaan 54, 
J.Jagc:rill!lJ'l, U,v.Blijm7ijk,. G.Lam, Á.Urb8.llll.s, :L.v.Zeeland, Rob 
mers en J .Keuls. ,. ' . 

l3 A L L O T A G. E: Voor ballotag&-aangelegenheden heeft het Bestuur 
de na.volgende Heren aangeüezen: Ka.p.D,Buis, A.v~d,Iq.eij,Gaslaan 54 
en C.Mil.tenburg, Elandstraat 64. · · ' • · · 

VOETllALSCHOENEN: Zij , die t, z, t ~ aanspraak ,lillen maken óp een 
voetbalschoenenbón, dienen zich onverriijld schriftelijk te 11enden 
met naam,adres en schoenenmaat tot"r-het secret~iaat Gaslaan 54. 
Mondelinge opgaven narden niét in behandeling genomen. ' , • 

' __ < •• -,; ,,- '.,,--- ,., 

-, T RA I 1T I .N. G, _Een goed begin. is het halve werk; Middels een aan 
'de leden gerichte circulaire is de' weg naar succes afdoénde aange
geven. Het Bestuur verwacht daarom' ieder á.ang-eschrevene ,WOENSDAG-
AVOND 21 AUGUSTUS .a.s. in de GYI,frîASTIEKZAAL .van "de DACOSTÀSTRAAT; . . 
C 1 U B A V O N D. :Hu. de vacantietijd .zijn einde na.dert,moet de 

i; .• , " 

clubavond weer ine,"8schakeld worden~ De clubavond is, voor alle le-
. den en donateurs; Daar ku.nt U Uw tijd nuttig, gezellig en aäiïge
naam doorbrengen. Uw aammzigheid kl7eekt een band,· die O!llllisba.a.r-. 
is voor een ·gel!onde vereniging. Daarom •s Maandag,9avonds "'preis~nt 
bij ALSEl.I, APELilOOPJ1SCHEik\l-T 46, .. ·' • ·· · ' ·· '... t, .' ,·' ', . -~ . 

. . ,· . .,, 
/ · A,v,d.Kleij 

Secretaris·. 
==. ==== ·=====:;;;:;;:;:;::;:;::;:;=========='-= . C: .====- ======· =. =. ·=::;:====-- ==· 

BADEN ZE EENS• 
De sport is het geOed V&n het Ïicha= en komt het lichaam ten 

goede. . · . . . . •. _ _.t .. ~ ~ é ·~--. • ~--- ••• ~;_~:.·. --·: '> 
. · De kerk spoort ,de mensen in opdracht. en in navolging van haá.r 

Stichte:r;. Christus voortdurend, aan tot gebed, want het gebed is de 
ademhaling der ziel. Zoals het voorbeèld van Christus en: Zijn kerk 
de gelovigen tre.1.-t tot navolging in het gebed,moge het voorbeeld· 
van het Lensbestuur l!:ijn leden tr~kken 1?ot n.i,volging in 1:"'t:gebed 
van het lichaam. . ,., · . · ' .- . · · · · · 

\loerden wekken,maar voorbeeldên trekken. Ifet besti,iur' geb:rJJikt 
vele woorden om de ll:lden van Lens tot dàt, ~ebed. aan ·te, ,sporeir;maar 
het geeft nog meer voorbeelden. ]lat.moeten de leden goed_ weten·,want 
ze zien die voorbeelden niet vóléfö,ende,waarom het goed is. deze .on
der het oog té brengen,aJ. is het_.bij herhaling. _Hoeveel uren van 
zijn vrije tijd het bestuur van Lens geeft in '.zijn vergaderingen, 
nu. bij dit bestuursl:i,d aan huis ·cJ.á.n bij een andér,.is niet vö:fuende 
pekend en wordt daaron ook niét voldoende gewa.lè!.rdeel.'d •. To.t· zijn , 
bewondererumaaxdige voc;,rbeeldel'.\,d:i.e dienen_ nagevolg 1;e worden.-

, . . 
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Sl)ort is spei""voÓr'. de lÓden-vari Lens en spei,ge·zocht,gewild 

en bemind om zichzel:f, 'iigt in het p~ van het bonum hones.tum, 
dat ona.f'hallkelijk staat van -iedére utili-J;eitsove:meging. Het bonum 
honestuo. is he·t goed,dat om zichzelve gezocl1t,ge.1ild en bemind 
·,,ordt ·en dus een goèd is uit' zichzelve •. 

Sl)ort•is spel voord~ leden vàn. Lens en spe1. is ie9-ere oefe
ning,~marbij de mens op'·harmonische uijze de activiteit van zijn 

··spierert,zijn z:ipnen,zijn verbeelding en va."'l zijn hart tot ,verdere 
ontpl9itilg brengt • _ ' · · • . . . . . · 

· Sport is spel voor de leden vari Lèns en spel is •de. vriend
soha.p,,1a.arin het uá.arachtig menszijn tot ontluiking komt door in-
t.ieme vereniging mei; den evennaaste. , . · . . . 

Leden V?-11,Lens,v:olg;t_Uu bestuur,st~eeft naar hèt bonum hO-: 
· nestum en bidt ·ijverig het gebed .van .het licha.an •.. · "' · • · , 

.J . . . • . .. y ~ .~ ( •••• ~--

. ·Ba.den ze eens,, ze zouden ,;eten_ . ' .. hoe het brood des bidders •smaakt,. •. 
dat_, ho"è meer het. -çiordt gegeten, _ . . ' ' 

. hoe •t d~n-hó~r scherper msa.1.-t. .· (Gezelle) 
.. ~ ...... ·. ' .. · : ' ,, : Kap.D.Buis.rG • .A..~ --~· . ~ . ' .. 

' {' 

~ ' ·~ '. 

===============~=============================== --============== DE ECO BU.AST APP-.a.. , . ·t . ; . 
.. , . PROGRAf:filA zmID.äG 2 AUGUSTUS 1 6. . 

12.- ûk: tréstermartier -' Lens. B · terreiii;: Laakkwartier 
2.;... uur. \:éster1roartier '- Lens' .ii. . ) Ja.'1Boniusstraat. 

12.'- uur. ·Lens "D - ~!esterL'"\'la...-tier . Veld II '.b ·, •• : .. ·' 
-2.-c uur. Lens·c ••. ""'.:uesterlmartier Veld.II 

~ .. • j : , ' ' -.... 

•· ' '· : ·.; 'OPSTLlLLlliGE!::1 . ,. 
A: J.Frijter1i1 -, à.Hoefnagel, - l:!..Helmich - R.Roodenrijs :... A.:Bogisch 
- J .'.Iillecis - .Ant. v.Ruffei•,: J .• overbeelt -l H.Edultes :b J .YfüstS..:. .. 
'veld-:• Leider: Jac.v.ii.Kleij~ •. ;-.. , ... L:v.nie1, •., 

B. J .·Roozenburg - Iric,.Zuide~ijk - C.Zuidernijk - J .v.d.Pqort -
-:: J.v.d.Zalm - A v.Huffel _.:. A~v.'Lu:·rnmburg - J .·,:a.J,steijn..,. H ... v.d. 

Burg - R.Kops ..: c.v.Lu.i:fJmbu:rg. .. , . · 
Reserve: .:..ten Dalll-'- C.:Sierhuizen·- J;Bóntje -· :ifio~Hoefnagel. 
Leider:· H.Ja.nssen.. ,; '~~· . '." · ',, ~ '.... · 

•' ' . ,. ' . 
. .2.!,: iI.Huysmans .:. :lli~de Heq_r ,;. H.y.d.Bo,ogaar.t .: F.ÀJ.pers - A.'Jal~ 

hain - ':I.Hugen.9 ..: F.v.Luxemburg.-.\f.Verheg.;cn - A.te l!ey -
.'. H.v.Bijn ~-C-Dubois_. ·Leider: C, 0 Röttgering. · ; · ·_ . 
. . ', ., .... - . . ) , ; J. . . . . ' -

;Q,:_ îl .Hillenaax'-; ,;1.v;Jtk '-. G,v.d.Stéon -; B. Vin,11: - 'A,v.~.HO;)VCn -
F.Mourik - F.Bógisch ,.; Ir.Borsboom-' G.IIoel:s - J .v.Wassem - · 
L;i'Jie.sSen• __ ,.. "",_i , .. ~ ,_ •. ~ •• ~ :, ~ ".. • ~ ... _ ·"' ·."- , • , , 

Reserve C & D: Jac.v.\lcsting-C.Visser-J .v.Zon--P.v.d.Salm.· 
Leider: A.~,d.IQ.eij. · , \ :. ... · · , 

' 
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:Bij het zien va.11 dit. :progra.mma -trappelt heel voetballend · Lena v1µ1 \ 
o~duld. :oáa.rom•e~en opgepast. Dit.zijn. geen gewone v:riendschappe
lijke wedstrijdén,maar selecti0V1édStr:i.;iden. Het .is dus ZJl.&l: vanaf 
het begin terà.eg~ à.an te pakke,n, en zo de Ec_çi gelegèp11eid j"l geven•, 
de spèlers op de juiste waarde te schátten • .Alleen als ,~ spe-; · 
lers liun uiterste best doe'n,; is :het 'iriogel.ij_k om in de ,competitie . 
de sterkste elftallen in het . veld ·.te brengen.., Is het nog nÓdig U 
op :\let belang van' de a.s; cbmpetit:i;e te wijzen~ Uatuurlijk n:Leti. :· 
want .~:!;ken J4nser is er van doordrongen, dat dit seizoen betere · , 

. resul"\;aten. b,e:r:-e~ft, mC>eten -worden., .J , · ... · .. . ' • • . . : . :·, • . . 
1 • ··Allez dan, ··.à.J.le he~'a,a.n dek, en .pj;ettige wedstrijden! . :: -- . .• .. , . 

. . =·=· ..,·•=== ,_ .·:·· =·· ,.· _ ··· ·=··= _.•.,'=··,._'-::;: ; .... : _ •. ;1-·:;:;::~ __ ;=-·-----~-··"_·Lbo==·='=" · 
UIT BEr . J U l;. I O Il E H K A il P. ' . . . . :i: ·· ... ·:, · '" \· . •· · . 
Zoals jullie ·verleden veek hebben k:unnen· lezen, 'zullen de oef~~ ,~ . 

. vedstrijden;· als" voorlopeirs op d,é çompêtitie; op :Oaterda.g -6 èn , 
• Zondag 7 September beg:4lnen.i ·. ~.;·• ; ,·,' ' .. '.' ·· ..• ' ' 
· · ·Daar getracht zal worden- alle junioren op 'dié· di;igen: in het veld, té . 
. bry:ngen,verzqokt, de Juco de juniq~,die om de•èé1{of'and.ere reden 

op die, dagen;,niet! besch:ilcbaar zijn;dii;. te,.uillen,.berichten--a.an ... • , 
dën secretaris,Sneeuvbalstra.at 98.: . , . ·' .. ,,·. : .. ,, ..• , :, .. 

... ~·. ~ ....... ' . .._· - ' - . '\. . :;.. :. (."~ ' ._ ... _. •. -~-
1:IJ" KIJml. ACF!TE....ll ONS·: ~ , .. . _ , , , _ _ ,.';.!.- ~,;. .. ~ :··;.. ,. :..J:~ 11.... .. 

El,; ZIEN.LenS b. thuis,geklónt ~:"Üorden:<lÓói- .Á..D.s·~·,Le:rÎS uá.s. . 
·sterker,mà.àr ;ventjes verslà:pt·e -~ij;• A.D.S.~ iná.aJ.cté 2 doëlptintèn., en' 
staat nu op· de tue(lde plaats.Len.S· l!IOest. nu· genoegen nemen met de ·. 
3de-en 4de plaats saiaen.met ·vAc: :'.L .• ,:~:v:. '•·. ·. ·· ... ,·.;; ._,. · · 
\l~j zien~ ~LenS C op ~e Róggeuoning; vechtèn. tegen een: sterk~· · · ~ · 
Grá.a:f '.Iillem 2 Vac, laatsj;gonoemd'!)• verslapte even· en Lens oa.akt.e . 
2 doelpunten. LenS is nu; k.àru.piÇ)eii?-.·:.\.:. ·:·. ~;.. D, ·~. ~-. '. _ l' -., ·; ·< ',,;. ~ , 

\iii·~~ft."l'Î!ll' J:ID:·· .- ' ·:· ~j ·' • , ... - •·:- ,,. #· ..... ""' ~---.. --~-~~ • - .... -,4., 

'. '!. ' . . { . -~- ~ ~ .- 1 

dat a.;t:l:oen vechtende ploGgen ,kunnen :i:sikorien .,op behoorli_jke: re/'iu:!-- . 
ta.~~n._~.~- ·_:·. . .... ,·"'-~. ~ ~ .~✓·• _:: , , ...... _ •.•~· •, • :{. _: ~1 • ~.~.: .. • ·~· 

D.à.l\ROll:. gaan wij .met die'·•intentio• de oef'om1edsi;rijden spe:J,.en, ':'och
tend zemel tegen zuak!.ce als sterke.tegezistanders,\7ant .beiden zijn 
gevaarlijk en loeren ·ook op de ~ 011S de ·pu.'ltjes af' te· }~,noepenl 

·. -, .... . .. -·~ ., .. · ,, ',• ,: ~ ·-· ' .- . . . . ~- - .. ~. ~' ...... ,. ·--:--::..,.,• 
a.s • Donderdag ga.an vij weer· tràinon on a. s: Zondag trèkkein. .wi'j • · 
naar het · LcnS,-te=ein om onze ·óu.dei-e sportb:i;oecI~i-s •·8&1· té~ rao~di~n 
bij hun oef'ermedstrijderi., • , .i.. i i . . ,, · • • • ,. ·· '· ., . . . \ . . - - .-~ '; . ·:·,,, .. . /. ;'. ·:.,·,~·. ;· . ,•·· ~ . . : . . _-

---.. Vader en Moeder .zijn natuurlijk:al''cio:ilatéurs.:.1raar je :v:rien-, 
den? Zijn, zij al lid? , • •.. ... • . ·, · · ·,. . . .. 

·-· • - ,. · · .,·1-.:~. ·;. :··'. -. , -
1
~ __ .;· .... • -"~- .;-- Ju:~o~Le11si,·. . .. . . . . ~ .... . 

============·==·=======================··===~=·=========~========= \ f ~ -- • .. .. _,,..· .... . • .. • ~ ' ••. ... - .. 
.. . . .. •·. ·_;.' ·. . . ,,,;. ..... ~ ' . ' . ,_, . - !tf'.• ... , .. ;-:·'-,-.,,. 

! ' .. . -. .f,_# ·: ., .. : 
'-;. ._. - :.. . ' ... , ~ 

\. • 1, .'-... . . · .. ' .... ., • . ~- - \• I 
,. 
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ne· derde keer in successie was ~et een gezonde zoon, die zijn 
blijde intocht deed binnen de beschermende =ren van huize Philip . 
_de Heer. De oud.ers en de beide broertjes wensen wij geluk met deze 
hattrick~ De drie kleuters De Heer zijn voor Lens beloften voor de ' 
toekomst. ,. 

Dé heer Th.Janssen Sr., Pa Janss~n,die grote vriénd van Lens,is ·: 
,; veer thuis _uit het ziekenhuis en maalci; het uitf!tekend, Zijn eérste · 

wandeling .naar ons terrein is al gemaa1.-t. Samen met zijn yrouw za,
gen we hem bij de toe;,chouvers op de Senior---sportdag,. 

, . . 

Voor het llulo-examen slaagde nog Loek van der Ual, Proficiat! 

·.Jie weet er iets van een lange leren riem, eigendom van Joop 
van \!assem? ~ · 

Onze donateur Th.van Boheemen en donatrice H.Walhain zullen op 
Woensdag 28 Augustus a.s. in he.t lmwelijk treden. De plechtigheid 
vindt :pla.a.ts i11 de Kerk van O.L.Onb,Ont. (Elal1dstraat) te 10 =• 
liamens de Lenskring bieden u:i,j het bruidspaar onze hartelijke g&-
lukwensen aan. 

Wim Hugens vondenvij bereid zich te belasten met. de adresse
ring en verzending van de Lensrevue, Mevrouw V. Vink, die steeds 
trouw onze veekberichten verzorgde, ze,rt het Bestuur hartelijk. 
da.'1k ·voor haar a.ccuràat uitgevoerde werkza.a.mheden •. 

. ' 

Pault.ie heet h:it nieuwe broertje van. Hanneman Eoortman, dien 

' • ., 

uij" samen met, de gelukkige ouders feliciteren. Als de jongens ·groot ; 
zijn, \7im, kom je zeker weer naar de Residentie~ '· 
==;:::;= ·J._======== .. ==== . ===;:;i:::;:::;;:::; . . ===' ===============;:;::;;;:::;;;;;::;;;::; ·;.~...:;;:;;' :;;;;;:;::;:;:::;::,;;:::; .: 

· VOETBALPOLITIEK EU NOG \.'A'r. . • 
De op 3 Augustus j .1. te Utrecht gehouden Bondsvergadérii:1g 

hee:ft ditmaal enkele. wel zeer belangrijke agendapunten te behande- . ! 
len gel::regen, Zo kwat1en o.a •. aan de órde de aru:tneming of verv:erping., 
van de· fusièbepa,J,ingen'.met de voomalige R.!;:.F~ en_ de o_ompetitie- t 
indeli.'1.g, Bij ç.it laatste p~t werd gedebatteerd over de instelling , 
van een hoÓfdklasse, het·. aantal 1e klassers, het aantal afdelingen { 
{Distrioten),de pyra.m.ide-bouw en de pror;iotie- en degradatieuedar~ i 
den. . .. , .~ '" · ' 

.. Eên -ieder van u·we(lt na.tuurlijk reeds uil. de dagbla.den,da.t de 1 
fusiebepalingen aa.'lgenomen- (oet 49 tegen 11 stemmen) en dat· de in- -~ 
stelling van een hoofdklasse (voorlopig) van de baim is. Omtrent i 
de overige onderdelen van het•purit competitie-L,deling waren de .l 

kranten minder duidelijl:, Và.nd.a.a.r dat we het resultaat van de be- \ 



• 
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,.: · sprelcingen h:j.eroná.er late,1 volgen;· §!n daar;' eén ko:rte. beschouw~.g. · 

aan vastko'Ouelen •. , ·. · · .• · . _' ·., ,. · · . ·-~ · ... 
· tTelnuÎ-Het hele complex vraagstukken, dat i:jlet 'dê coÏnpetf:ti:e:. : 

indeling vérband•hóudt, kon~niet tqt oJjlossing ,1ordertgebraqht •.. · 
Daarom Wflrd overeengekom'.eµ, 'ê!Ji.t/d~ .Studieèo_mmissie. voor reorgani.:.:: 1 
aatie van het Competiti13'17ezen (Commissie' de Vries), aangevuld ~et-
2 led.en van de Commissie,Iîurgwal én één Oostelijk vertegemoordi
ge;r,' nadere' w9rs_tellen zal doen _ _en daarbij van' de'•'volgé~de vaste 
pun~·en ·.2fal ·uitga.ar}: .~· · ..... ·-· _.- ~ ~ \. · ,,, r . :'-', :,/ •.• _

1 
• _, • 

1. Het maximaal aa11tal clubs ;,er afdeling zal 12 bedragen; 
2. De py:ra.midaleopbouwpiÓet gehandhaafd blijven; 
3. Er komt geen ho'ofdklasse; · ,, · ·· ·, .,._. ~ , 

. 4. Het máxiraeal aantal eerstel-'.J.aaaera zal 60 ,.bedragen; . · -~ • 
5. ~·zal au~qL}atisch~'degra;datie•zijn;;_.; ...•. ; -~ 

.•· 

6. Er zal geen volkomen autoI:1qtische promo.tie zijn; 
7 • De. beraamde. veranderil'1ge,1 zullen in het seizoen 194 7..,.1948 in-~. . . ~- - . ·gaan.-·,,_ . ...._ . ~ ·: , '_., .. ;_--, ._~.. "t . ~ . ~-- ·_ .· . 

, In de 2e hel.:l;t van Septeriber a:s, · zal de'BondsvergácÎering .. 
wederom hïjeenkocten ter beha..'ldeling'va.1 het door· vorenbedoelde· . 

.- Commissié uit· te bre~,gen rapport.•.; , ' / · · · · · . ' 
Tot zover de officiële mededelingen.- , 

· Het'is'interess;mt -:.en yoor,ons var. b.ijzonç.er,bela.hgl - aan· 
dè band 'vari·_de ~eeà.s ·vroeger <).oor de Cocimiss~es do Vrie~ en·:Burg- , 
,lal uitgebrachte rapporten de punten 1 t/o· 7 · è~· ru.der t~1 bez~en. 

, .Daàrbij ~en ue piliit •3 gévoeglijk buiten beschm.ming laten,' am1-
gezien er voorlopig ·geen _hoofdklasse zal komen. ._. ·. · ,_( • · • 

' .. 1Ja.nneer het aant~ eersi;Pl;-]àssers 60 mag bedi-agén (t,u,nt 4) en· 
het aa11tal clubs. per afdeling 12 (pu,."1t 1) c).a..'1.·vtilgt ,daaruit,· ruit 

•.') '-het ,aantal-Districten weder tot 5.·;,,ai Tlordèn ingekrompàn. Zoals U 
weet,' zijn·er.op hèt ogenblik tf Distrd.èten"doordat. e;1kele ja.ren 
geleden District IV we;rd gesplitst, wa.".1•door in het ,;uiden de : ' 
D:j.stricten IV~en. 1/:I ontsto.1den~, .',; · .. ,· • · . ·: : •. , •, · •. · . 

· Elk van ,deze 6 J,)istricten Jièeft een 1e kJ,asso-,.áfdeli.-ig. van ·. · 
11- clubs, ,zç,dat '\:e, =menteel 66 eersteklassers .rijk zijn. De riièm7 

"tavoriaen 5 Districten·kunnen bij::een'máx:i.IJ1üe bezett:1pg·tezacien • · 
. slechts 60 'oerstekiassers' (5:::12);bergen, waeruit• volgt,dat ,in de. • 
eer$tvo'lgende 2

7
à. ~3 jaren 6 eérstpklassers.'vërsterkt, zullen boeten 

degraderen. En aangezien:. er in het Z~:j.den indertijd in verband met 
de splitsing verst'erkte 'pror.iotie lieef't :piaatà ,gehad, ligt hèt voor 
de hand, dat_ ook daar de nood:lmkÓlijke versterkte .degradatie·· 2al ·. 

·, • worden töegêpast; ·· · . '.'. ,•··' · · · ··.: · '.' , · · . · • · Î · "•' • · · 
. · , Punt 2 · is. êigenlijk niet góed omschreven, ÓLldat men. in de on

derbouw (3e en 4e klassers) van, dë zuiv.ere ·;::yramide· is afgeuefren.' 
• +' .... • .. ' • ' •· ,, ' '" " Deze veronderstélt nl, de_verhoudil1g 1:2:4:8, d.w•.z. dat onder> ,, ' ' . . , 



1 ., •• ~-
ellre 1'è -~lasi3'e~à1;4él~' 2 1;wee(l~l~ss~ns, ,~4 ·derdPJ~·!}S'l<:ln en l '. • 
viemeklasseR, zi'jn gevörmd. In d~Î)ist.riçtè'.!1 I en Ij~ (h7t We13t~n) .;· 

is de verhouding momenteel gemidde-:J_d 1':2_:6:13. mèt rèfiP• 11,22:,;56 : .... 

en 123· élftal:1:en. Volg~ns puilt 1 ;z'à.J: :i.ii '.êJ.è toekomst{lièder de 'jui:f!Ä: .. 

te' verhquding,'·(•f :2 :4 i.B}~worden g<ifiandbaajfd, waardoorhelk Dis~:11ic~:-:.r. .· 

lb . ~t·-. ·--·-·t ··- 1'·.. , ... 1 ··p•-~.,: :...,)'. 1_.· ,~ ... ,·, :,._ ... $ •. '·• 

za e;s, aan:>~ : - .. -· -. . , __ ; "i'- · : ·>t= ,.,. . _ ~). · ·, ,, •, ~--
1 eerst§Jklass~à.ftlelîng · mèf tot~· 12. clubs ''/ · ·.·-: • 

2 tweedeklasse-afdelingen metötotaal 24 clubs ,J' .. ;; -:--./:;'._;,, 
, • 4 .derdelµil.sS_g-afde;l.ingen · me~~ to!'.~j 48 clubs ,:,,·. .. . 

8 yierdeklasse'-afdèlingen ·ma'!;, totaal 96 clubs; }, . ' . ''.'°' •• ,.; 

Aannemende dat a..lle afdeling~n-to.t •12,clubs worden uitgebreid., 

- , voor ons' al,á_ '4e <\(Lasser de mees:t!:• gunstige •o;ploss~l -. en da:t·,çtè, . 

districten I en· II'samen overigerui. onveranderd blijv$ii,dan volgç,',' 

daaruit, dat één. tweedeklasser e~ra:~é;r;·de 1,a klas~~ promovee.~.; 

(11+1,-12) en da( 3 derdeklassers:13:rlJa-na.ar d<!_Ae kll:..~se degrade,,:_ 

ren en 32 vierdeklass.ers (123+5-32.;"9.6} ext;ra naa:r del;:plaat.selijk_e~; 

bonden .. t';)~loei~_n! · ;;: . .t~ ·. ~'· ; 
,,,;. ~:C 5 .. ~,1f!,{)-t

0,àan ,duidelijkhe~é!;' niets te wensen o~i;,r: wie on-'- · . 

déraa:c, eilig.igt ,. v!lr~tjnt zqnde;r-ill!eer .naar een lagert: '.\_tlasse. · ; 
Pw).t 6 vereist :weer,enige toelichting:dobr de verhoudi.-,g · 

1 :à:.f:'8 he'e:f:t ,n{eii tell:enjà:t'~ .-t\1eeîni,.a1 meer kampioenen1 da.n er· 

pl~a);sén. pésép.:ikbaàr zijn in_ de Ïu/~sthoger,i ,ct'deling/'!iet gevo.lg ; . 

daa.rva.ri.,z«l'.zijn,-dat de kap.pioener{và.n eTu:.e klasse in\promotie- '.,_ 

weastrijden i~l),en: moèj;eh uitmak~l,wie v~ 'fl~ll zu11en}i%ómoveren. ·: . 
,.,._:_'"·'_,. .... ,_!1-,- ... ~ ... ·-\ '=-i:_ •_ . .,•·.·.-·.•·. ;--.:~ ·r ·-. 

· · ,:,zietda.ar'liet méêst -wàai-schijhlijke :resultaat van:"de komende ·. 

l?espre~cing.;,;_ te:i;.lloná.svergàderïn&~in_ Sep'tËambef,; ':J ~- ', ... ,. 
· I,ensjlrs, ge ·he}lt he.t toch', go~a gelezen en begrepen' niemaa:r, 

<fat ·e:r' ::na:ar, ón_ze opvatting- .in ·de ?,~erstkomend,e 2 à 3 jai;~n 32 vier--,·· 

delélasse-rs".èxtrà zullen 'degraderên., Dis behalve, de_ noflll~le d;%I'a,-: • 

datie ,-yan' d_e n=ers la.ij.tst! •~" · .• . )\ . , _ . , 

, . Hóogimaarschijnlijk Welimiaa;:,=ar niettèmin zulle~ wij er ' 

goed aan' aóe.n-met' deze înogelijkhêïd :reeds van heden af t"rdege · · 

. relcening;te- ,hÓudeh. -En, ons gèdxag· è:x naar bepè.len! ,iant~bngewij-, ~ 

feld zÊi'.l q.6or deze .versterkte desiadatie ûe strijd om, de,'punten · . 

in de eerl!tvolgende jar~n on.gemëiii{ "llard zijn~ \leest ~ ver-_ , 

, ~e~rn:,;<;;JRei;_, is_ duideli;i1F,d€1:~. er, ~1w·iii dt~; tfjdsbesték ,een ;buiten-~• 

gewoon grote· vera.'1twoordel:LJkhe:i.éj.· op onze spelers komt te ::fusten.'. . 

' . Vooreerst ·mag. da~ pok_ ·van h½P- worden g:èveî'gd,dat,- ~l(a:lles ;in:( 

het ,ark stelJ:éi.. om de ,IJOSitie :van· Lens veilig•cte stellen •. l.i.raa:r •. ; .. , 
d~t-i~•icr(l,-tf>r .il~gatief,•á.us het ~~terste;mirwfuJn! ' 5• ·41. ~ ,"1 

/ : ,¼ins :wil echte!' lll<:l_<:lr! Le~,~ geen j~en::in de ·4e k};!J.SSe, .·i 
b],ijven .ha:n.gen.· Lerur wil omhoog!.f•: ··, · ~-· · ·· · : . ·. , > ·1 

( 

î'"('. .... ) . ,, ~ >!,. :-; . • .. ~ 

1'10:t'd-J;..~ve_:r;volgd_ ·~ ·. :- . ~ ·,~~~ •· ·;. __ ;f · · "<f' ~·., }Halle~n/ : 
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Woensdag 28 Au&:~ 7 uur: Veld-training vo~ alle_ senior~n.> . 
Vrijdag :;o Aug.~ 8 uur: lleet'qu;rsv~gadering. b!J c.Miltenburg,Elana. ... 
tr t 64

. . , ;- ,• ', " iL .. . . . ' ... .. ' ', . 

s,,~.·.•.·.,· .. ·.;'_:• N;• • 
Zond1J,g 1. Sep:i::;:o.m. Ràv8:""Li3M. d~.t . , > , ·.. ,· · \ 
Maar+d'ag 2 Sep-t;~;:. ClubavoruL bij· Alsem, Apeldoornschelaan. . . . 
WoeM,dagmiddag:, Jong .Lens traint :OP het veld,. •· . _ '•; ; ' . .' · ' . : , 
Zaterdà.gmidda;i' ,Enkele zvm.kke: teçhnische PUD;tjes doornemen en 

. ~!:!!:!!:!~~-..;~-~~~!!!~!jd~!.~t--~-------.:,_ __ ..,'.:.!._.;.::::._:...:_ ___ .:__ 
REDMJTIOÇ ciÈPEINZEN • • i ~ , ' :,_, : • ' ; / , . 

''· · •Jt . . · ··. De _tweede ~onde .•. • 
· ·'' ( Opa~, brief aan de''Iiens.:.:Ça.milie) • · A 

De eerste ron~e van ons, oe:renp~o~amma ligt we~; 'a~ht~~. ,o~á.- ·Da
verende wedátrijden'kwà.men er niet,uit de ·bus. Deze• werden nooll· · · 
mochten ·.venia.éht worden: Nieuwe ;~telers .tra.den op, ándereft.' :aehon
ken een tljd\ge.en aa.ndaolit aa.ri h.èt/ronde dµig, s'óirunigen s1onden'.' . 
'op een: voor"hen wat ónwennige i>liÏátsq Dat wordt Jie:t;e±', wàek mi. . 

• . ~ " •• ~· " :, • ·, " ,, • < • • 

week. ;De,:ho9fdza'a.k w~, dat de sp,~lers hµ.-i. opgàvq crns.tig pa.men 
,, E>n. dat d.e oÏl.!1,ei"linge vt:iràta.ndhou4;ing was,, zoals Lens_. z~· gewend:_ . 

. . l.s. -- . · <) I ··• 1 '' '. ,1:i.. ' . ~- ' ,' . ' .,.:'" ' •·' .·• ' : .'. '1 ' 

Pluvi illl: . die e'én :slecht· vriépd is· v:àn ,cle voetl:ia.l.lers, tracht ... , 
te zijn' juk dwingend :op te leggeL'loEchter .zonder succes; ,tenmin--:;.; 
sta voor dé .v;olgelinge'n vàn King·:soccèr, want 'zij speelden bi.'1-
nen de J!;rijtlijnen onverlaard hun ~)Ftijtje. Maar de afdeling "lijn

'.me'nsen11 bleek gesolirokken Ya.n deii;,•natten heerser, Want hdé .ons · 
. sp_eurend _o~g_dwaalden· langs de a.f~_astering va..'l de tei'~Elpièn,waa.r. 
Lens zijn'. 'strijd sti~ei;d, ,t.evei·ge~is mochtEln.., wij u;ï.tz:).e;!..nai,.r .cle ~ 

, , , · . , , . •· . _ · , ; Lé'ns-fa.mî~ie, '.·.• . , , 
çlie toch waarachtig nie:t vergeten: i:ii, hoe belangrijk ,hsar a,~
wézigh~:j.d i.s bij onze.,yièà.strijden.J'N'atuurl!Jk'm11g·c1e re~n· voo,r een· 
speler ntiöit een geldig excuus zijn, maa.r ónz~ lijillllenseµ. 2::tjil: 

· táçh eve~ .bang vi;,9.r é~ mals Q\!Ï tje ? llpvêrid.ien, e.lié. teken~n 
. wijzen er:op, Jat Zondag ä,s •. de ~ersometaridiglieclen bui,tengewqo.n 

, ~~ed zu1~$l!l zijn• En ~t dán een -y;ê;i:bllj;f'· _in hEl~. sc1:1,9ne Zuid8,:l'I!~k:, 
niet een ;weldaadi En Juist daar v,eohten de Lenser·s 0111 :d(!l ~~ v~ 
hun elft.al.! l,'racht:Lge C(?mbinatie:S;'é3en ,rai}~e1µig':i.Ii liet parll;, en 't 

' , .. 



-18-----------------------------------------------------·,cenieten bij Lens. Kan het beter? U neemt eerst een kijkje op ei
gen veld en koerst daarna 'naar het Rava-complex o;f omgekeerd. 
Meent nu niet, dat de redactie paten~ neemt op hàar weersprofe
tH!n (want ook zij eet ~ood} of U een zon-abor...neIÏlent ka.n ver
strekken! Maar och, legt het verstandig aan. Neemt een, extra
jas cif paraplu~ meel En mocht' Ónze voorspelling helemaal. fàJ.en, 
welnu.7 .de Lenstent is een ideal~: schuilplaats, waar men bij een 
heerlijk"kopje thee de tijd uitstekend passeer~. Boyendien keert 
U dan later huiswaarts met het prettige gevoel-ook iets voor 
Lens te hebben gedaan. Het wordt gewaardè.erdl Redactie. 

----------~------------------------------~------V A H . H E T S E C R E T :A. R I A .A.· T. 
Bekende adressen: . 
'.Dagl\llijks bestuur: Je.c.v.d.KJ.eij ,voorzi tter,F:rambozenstraat 45. 

Tel. 33.ee.42. · A.v.d.KJ.eij, alg.secreta.ris, 
· Gasl'am 54. ,,. W.v.Boheemen, · pe~gmeester; Okkernootstraa.t 12. 

(gironummer 33.67.11 t.n.v. iienn±ngm. van Lens). . .. ~. · ' 
• Wedstrijdsecretariaat Senioren: H.Houkes', ·2e- Schuytstraat 60 ... 
Wedstrijdsecretariaat Junioren: A.v,Huf:f13l, Sneeuwbalstraat.98. 
Redáctie-adres Lensrevue: P •. Juffermans, Ama.ndelstre,at 51. 

• .. . ' 1 \ 

NIEUWE IiEDENI- Senior H.den Drijver, Vaalrivierstrae.t 109. 
Junior W~Gele.uff, Laan v.Eik en.Duinen 105. 

Nm1WE :tiONATEURS(TRic:ES): Dhr. w.A.v.Gein, Kepplerstr. 178. 

AFSCHRIJVUTGENÏ Afsoh:rij~en moeten gericht worden aan het 
wedstrijdsécretariaat: Voor Senioren 2e Schuytstr,?60; voor. Juni
oren Sneeuwbe.lstr. 0 98. Voor het nieuwe seizoen zijn afschrijvin
gen slechts·dan geoorloofd in dringend~ gevallen. Nodeloze af
schrijvingen schaden het elftal, waarin gij zijt opgesteld" Vormt 
1n 'homogeen. geheel, verstaat Uw plicht als verenigingslid en 

1 
schri.jft in het komende voetbalseizoen niet meer af. Lens zal· er 
wel'biJ varen.en daar gaat het toch me.ar om. · 

,,. • <. 

TR.AINilTG: Leest vooral ·de mededelingen omtrent de training in 
dit nummer. Zie rubriek: De Eco blaast e.pp?il! 

. . 
·VACANTIE-GROETEN ontvingen wij van Dhr• en :Mevr. Juff1;1rmans uit 
Alkmaar ~n van D)Ü,. CoMiltenbu+-g en verloofde uit Valkenburg •• 
Hartelijk dank. • . .. . 

1
. ' 

BESTUURSVERGADERING ... Op, Vrijdag 30 Aug.· a.s. worden de Geest. 
Adviseur en :Bestuursleden verwe.oht om 8 uur ten huize ,van Dhr. 
C.Mi.ltenburg, Elandstraat 64. Aparte convocaties worden niet 
verzonden. . · , · . . . :· . · . 

, · · · ' · . · A.v.d,KleiJ,secreta.ris. -------------~-----------------------------------------
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V A lr " ·D O E L T Ö !I!. ..• D O E I,2 , • 

Dè"-..iriendelijke uitnodiging van mijn geach~en mede-redàcte=·om 
den rub:Î;'iek ·"Van Doel tot Doelll · weer te 'openen ;.; vergezeld als 
zif ~a!l. van een hoofs gebaai en __ gegoten .. in schone~ Hollandse , · 
volzinnen - is moeilijk te we~èren. Nadat de stem van ons club-.. 
blad 5 'jaar zweeg en ik de gelegenheid miste de ontwikkeling .vali 
het Lensvoetbal te boekstaven, 11telt de Lensrevue haar kolommen 
nu weer open. ·Dies klim ik in mijn, pen Qm de lezers- en :).ezerµi," 
në:n: tà verhalen ven de blauwwitte evoluties op' het groene gras-· 
tani;t · · · · · · ' 
~ " . ' ~ ' . . 
· . Week aan week zal ik U. de tuimelingen van ae· bal doen vol- · 

gen.~ alle velden; waarop het blauw en wit ;verst::ip.jnt'; U. ~,,·,,:; 
schri;,ven .hoe energièke knallen de netten "11'8,n onze tegenstandi!rs• 
doen tr;i.lien; U schetsen, hoe Lens-keepers vissên. Ik zai'u het 
het bruine leèr. ·voor de ogen doen huJ,>pelen in.fi,~ai uitgevoer<}e 
combinaties en minder· geslaagde.· a.a.nva.lspogingen. Ik ·zal U ten . 
tonele,voeren de'heroïke voetbalst:r:ï,jd.va.n elftallen jonge Leii.
sers, die onder·p:a.t:rona.ge van het· wapperende blauwwit de veldei:i • 
bestormen. Ik zal U doen zien, hoe Lens balanceert op _de tre<l.~n. 
van de'competitieladder. Ik zal U doen juichen om de overwinnin
gen van onze favorieten en U het leed doen voelen, · als de vi5-· 
and.olijke goal-productie die van Lens overtref.t. · Kortom, ik &a.:t; 
tr vertellen over alles, wat z;ich afspeelt vàn doel ,tot doel.· · 

Lensers en Lenserinnen, hèt spel is begónnenl · : ; · 

.Zondag 25 .A.ugtistuS. Lens speelde ._de eers~e 'ronde ter v~qrbere~.,.. 
ding op het grote kansspel, de.il competitie heet'. ,Op ee~ zwaar. 
-V(lld was LGns J3 te gast bij WeE1terk11artier. De opst~lling mo1er;Jt 
geTTijzigd worden: c; J3ie:rliuizen bezette de reéhtsbuitenplaa.ts e'n 
J3ep J3oortman; é1~ Ónzèr kranige landverdedigers, mocht:als ga.s't 
de links-halfplaats innemen. Ik behoef U niet te vermoeien met 
ingew;ikkeldè spil,-pualles. Ze waren niet aanwezig. 'Voor· half-time 
was het bepaaln rommelig. Daarna ging het gel,Jkkig beter, al Wtj,S 
het. spelpeil, ondanks ijverig, pogen,niet hoog. Na ee~ rt.J,ststana. . 
van 2-2, nam I.,ens via Jan Waléteyn,· die·een goede trekbal. ván • 
.Cees. ~ie:rb.uizen benutte, de leiding. Westerkwartier legde ech:,or 
beslag,np één plll).t, omdat,de f()Utieve ,opstelling van onz·en Ji:ee

·per ·huµ derde .goal v.ergèma,Kkélijkte •. De stormlinie had ik ga.a:r
ne wat feller gewenst. Cees J3ier.mizen ma.akte zijn rentr~e niet 
oi:r,.-erdienstelijk. :Qe b~ide ·binnenspelers kunnen wat.meer.vaart 
·:tn hun spel lèggellt welke factor zeker geldt voor Rans v.d.ll:rug, 
wiens tecbn.-en tactische kwa.li.teiten door het· gemis aan lir.àine 

·11.óg- :ri,iet- voor de .. helft •,ot hun 'recht komen. C. v.Luxembur.g deed 
nutt:i.ge•dL"lgèn. , , · .. · ' · 

' ..... . ' ' "' 



' 

~~- . ----..... ---------~---------------------------In de halflinie kon J .v •. d.Zalm, die na. lange rust weer uitkwam, . 
het tempo moeilijk volgen. Da.t wordt wel beter. J.v.d.Poort dè._ 
buteerde niet onverdienstelijk, maar mag het niet te·ru.stig doen. 
Dè beide backs waren er behoorlijk in, al had Nico hinder ven·· 
zijn 11 éénben:l;gheid"., J a.n Roozenburg had er dikwijls goed net oog 
in, doch ging zeker bij de.. 3e goal niet vrijuit. .,. ·· 

De A-combinatie speelde voor de rust beter dan daarna. Ge
volg, dat de mooie 4-1 voorsprong volkomen ·gereduceerd werd. Ze
ker twee doelpunten va.n Westerkwartier kwamen op rekening va.n 
onze rechts!!alf, die meende . van zijn pla.a.ts te moeten afdwalen. 
Jalnmer want Ru Rooi enr:ï,-;;s kan zijn partij uitstekend. spelen,mi ts 
hij zich.precies houdt aan de hem opgedragen taak.. Mogelijk ook 
dat daardoor het-spel van Aad Bogisch werd beïnvloed. Inze mid-: 
.half' dient zich niet te ,beper,ken tot doorgeven naa.r binnen,doch . 
opene met forse trappen ve=assend naar de.buitenspelers. André 
v.Hu:t'fel-was er behoorlijk in. In de voorhoede waxen de buiten:
spelers a:e 'be.sten.' Als de tekenen zich niet bedriegen,· komen ze 
e::- viel. ·Fr·, v.Nïel paste zich als schakel aardig aan, al. is soms. · 
f'ellere reactie geboden. Tonny v.:.ux. li.ep als bi.."Ulenspeler ken
nelijk onwennig, termjl Jàn Walsteyn reeds een wedstrijd in zijn 
benen had! Onze backs Aad Hoefnagel en Huug Houkes losten de 
moeilijke situaties veelaJ. goed op, waardoor het werk van J.Frijr 
ters, die' zijn' le wedstrijd voor Lens keepte, gUnst:i.g werd be
invlbed. Deze doelman, die lange tijd niet.speelde, ma.akte een 
rust!lge_ indruk. Enkele c::iderdelen van zijn spel behoeven echter 
verbetering. , . , , .. . . 
. De G-combinatie boekte een prachtige 5-0 ove:t'.Winning op ei-
gen veld. De opstelling was stèrk'gewijzigd o.m. dooi- het onbe
grijpelijke wegblijven van H.v.d.Boogaardt én H.v.Rijn! A~·te_ Ne:ij · 
en Fr.v.Luxemburg moesten ·wegens· bJ.essures al spoedig vervangen, 
wordèn. De rust ging reeds in met 3-0. In de voorhoede viel het 
werk van Wim Verheggen te _loven, die ditmaal ruimer speelde ( vol
houden)! Ook Koos v.Zon .had een werkzaam aandeel in de· zege. Bob 
Walhain beJ:lee:rste voU;:omen het midden;veld, hetgeen _een groot deel , , 
van rle uitslag verklaart. Voorts viel het goede werk op van aan
voerder Philip de Heer,· tërwijl ook Wim HuysmànS in dq_el het ~i.,. 
nige goed af· .ging" De beide .,debutanten zullen wat .meer oef'enin,.g 
nodig hebben, al was de goede wil wel aanwezig~ • · 

. v.d.K. --~-~----.--------~-----------------'-
D E E C O B L .A. A S T . A P P ::;; L. " 

Progra.JQZondag l Sèptember 1946.···. 
2.30 uur. Ra.va I - Lens I · · terrein R.A. V.A..· t/o A.D.C. 
1.15 uur. Rava·rr - Lens II terrein R.A.V~A. t/o A.r:.o. 

.. 
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2.30 uur. 
1.:i,5 uur. 
12.:- uur. 

Lens III - H.B.S. 
Lens IV - R~va IV 
Lens V . - Rava V 

r •. 

, Eigen Veld_2 
Eigen .Veld 2 . 
Eigèn Veld 2 

1 

J .Frijters...A..Hoef:nagel-H.Helmich-R.Roodenrij s..A.. Bogisch-A:v. Huf'- :. . 
fel-J.v.d.Poort-H.Houkes{aanv. )~F.v.Uie1.-J .wtlstefeld. , : • . . , · 

· · Leider: 
' , 

, • Jac,v.d~Kleij; rr.... , . ,., 
.A, ten Da.m-C ,Zuiderwijk-J. v.d.. Zalm-:.J .Zuidwijk-Nic~ Zuiderwijk(aanv. ) 
. C.Bierhuizen-A.v .Luxemburg-W. Verheggen-J, Walsteijn-H,Kops-C. v .1u:.=. ~ 
xemburg.. ' , · : 
Reserve 1· eri 2: J.Roózenburg. ' 'Leider&, · 

;.~ j3:._Jansell., 
. III.. . . . . · 

W .Huysmans-J. v. Ve=ociy-H. v. d"Boogaard t-Ph. de ·Heer ,( aanv. )-.A.. Wal- ' 
l::.19.iln-W "lfugens-F • v .Lu:x:emburg-J • v .'a..zee-IÎ. v • d.,Burg-H,v .Rijn.:.c ,Du:.,_ 

., I ~ ' 
bc,is-. 
Reserves: G.v.d.Steen-F .v ,Mourik-G,Hoeks~ .. ,.. ' . . . 

IV." 
W.Hillenaax-W ,i,.Wijk-G.v.d.Steen-B• Vink-A.v.d.Hoeven-F.Mourik- '· 
F,Bogisch-F/4lbers.:..n.Hoeks--J.v.Wasserri(a.a.nv. )-1.Niessen. ', · •. 
Reserves: J.v,Westing-P.v,d.Salm-J,v,Zon,, · · ,•' 

· · III + IV L~ide:t': , ~ 
. , V, . . A~v:,d._ ,Kl_eij,, ./ ; • · ' 

Jac,v,Westing-C.Visser-J,Bontje-J.Nijman-S.Kroo~ (aanv. )~L.<!; Weerl 
lf ,Hoefna.gel-J aBoin-:;P • v, d. Salm-J, v ~.Zon-F .v .Deelen, , . 
Reserves:• M.Hemmes-D,Hugens-H. V.os; . Leid.er: . · 

N. Schoµ-ti;l)., ' 

In de 2e ronde van onze competitîe-voorherèiding komen' :Lief'st 5•:,ë ·. 
combinaties tussen de lijnen, Zondag j.l, mocht de start niet on-:.: 
verdienstelijk genoemd worden. Op een paar uitzónderingen 'na ver.:,·. 

· stonden de blauwwitte hun plicht: De uitzonderingen bekeren zil!lh: · ' 
tcch deze week?· Bovendien bereikten de Eco slechts enkeie ·v~i'- · 
antwoorde 'afschrijvingen wegens vacalltie-uitstèdigh,eid..' é' ' . ·: ·' 
, Uit spel-technisch oogpunt bezien vi'el er te loverii doch' ook• 
af te kèuren. Dit ligt voor de hand.. Lens moet er "in" komen.Het , 
is nog zoeken en tasten, zowel voor spelers e.~s Eco. Daaxom. dient ' 

. aan de opstelling der oefenforma1i:i,es een betrekkelijke viàa.rde'• -€ë ., 
:v,ord.en toec;ekend. "en moe-t speciaal' ten aallzió:: 'Vall de plaats;iz,g ·-· .. · 
van de spelers in een of allder eiftal geei:1 onjuiste con~llJ,.Sies 

,..,,,. 



n~ -~..:- -------------~--.--i,.;. __________________ ...;. __ .,,:. ____ ...,__ .. 
,'lord.en ge:órokken. Al wordt een speler in ee.n volgeme wetstrljd 
opgesteld in een la.ge;r el:fta.l o:f a.ls reserv,i f\,8.Ilgevrozen,• dan 
volgt da.a.rui t niet, da.t de betrokken spele:i;- bij de vorige. wed-. 
strijJl )liet yoldeed, Zoals gezegd, het is pogen een juist over
zicht, te krijgen va.n. het spelers-materiaal.Nu is daarvoor de 
gelegenheid,' die' de Ec'o 'in de competitie !llist. :Want à.~ ~s het 
parool;: zovoel mogelijk vaste elftallen. In dit licht bez:!,en is 
het van groot belang, da.t a.lle bla.uwwitten op de Zondagen,die 
Lens voor oefenwedstrijden ka..~ benutten,presont zijn.Gaandeweg 

,komt.e:t ·in de opstellingen meèr"lljn" om bij de a..s.competitie een 
vast karaktèr" tê krijgen.;· · · · . .. . · . 
Zondag- aos.moet Lens bij de krachtmoting tegen llava een.goed :fi
guur slaan.Geeft wat je kunt en houdt onze goeçl.e naam hoog!Houdt 
het hoo:fd·koel,la.at de bal het werk doen (tompo!)en zoekt voor 
jezelf steeds de meest tactische opstelling.Het Lens-Rava,-.tour
nooi wordt dan .ongetwüfeld, een. succes.De derde blauwwitte combi
natie vindt een' elftal van 'à.e' Xraaien tègenoirer zioh,H.B.S.staat 
bekend als een prettige tegens"tander.Obk hier ·zullen de Lensers 
een sportieve houding a.a.Dnemen 'd,'7.;z.in een enthousiaste,:faire 
partij proberen de zege te behalen. Suèoos! 

Eco. ~-----------------------------------TRA I
0

N ING. . 
liohernieuwde trainingsactie,die 'op Woensd.i,g 21 Aug.j.l. zou wor
den ingezet,moest door·onveorziene omstandigheden worden opge
schort.Eerst in de morgen van de 2le Aug.werd'zokerheid verk:re
gen,da.t de gymzaal niet beschikbaar was.Via. de telefoon konden 
meerde're, leden hiervim in ken.~is worden gesteld.Spijt ons dat an-
dere helaas een vergeefs~ reis hebben gemaakt. · . . 
o,:k d:i:izo week is de· zaa.l nog niet iieschikbaar en trainen wij n,.og 
•op het· veld, Q:e ~dag J?.8 ~~ ~i .9@. 'laatste voldtraining · 
Ji'.cà.a._E~ ., 

4 
• _ • • Z A A L T R A I Jî I N G. 

:Met ingang vim 5 Sept.a.s.'traint Lens·~ D<?JldeJ:dagavond .in de 
gy:mz~ van de' R.K.school l!!!:!); de Da Costastraat. Dank zij de mede
werking van den Eerw.Broeders kunnen wij het gehele seizoen over 
deze ui:bnemend.e f:elegen'..eid beschikken, 'Nadere bijzonderheden 
V!)lgen'. nog in de Lerisrevue van volgende week. - · · · 

. Eco. ~-:--~-:-;-:~--------------------·--------------u ·.!' T .. ll: E T J U N I O R KA I{ P, 
· . : · · . · · · . . · .§Lgaan ons kamp verlaten. 

L,Bom,A,.Cools ,D. v.d.Putten,J .Sinjorgo,A. Wagemans.,L. v. d.Wa.l;~Bes 
en R.Willemsen zullen overgaan naar de. senioren-a.fdel;ing·per l 
September a.s. · - · ' · · · 
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Scheiden doet lijden,afscheid brengt leed!! Toch zullen ~. dit · 
vertrek niet zo tragisch opnemen,das.r zij met .open armen door 
hun oudere sportmakkers .ontvangen zu).len worden en de 1J1:.oo.het_ 
aantal troumi bezoekers bij de juniorenwedstrijden weer met 8 
ziet vermeerderen!Jongens (of'. maimen;'),denk:t. aan de goede naam 
van dé juniorafdeling!Komt troüw op en spant je volledig in bij 
de te spelen wedstrijden.De Juoo blijft jullie ve=ichtingen vol
gen:Stelt haar niet teleur! Hot gaat jullie goed bij de senioren. 

• I ' . •. . . •~ 

· Op 22 September .!Pfa.t · il.e ·· competitie weër beginnen.De opsteJ,
lingen der elftallen ~-v'óorlö'pig 4) ,de -a.a.nv!ierders en· do leiders 
zullen worg.en bekend gemaakt in ons cluborgaan in de week van 

. a,..14 September. · : · · · 
Er zal uitsluitend gespeeld worden tegen Kath.Clubs. . . ' . . 

· Zijn oni; voatbalspullen re.ed.s in orde? Onze schoenen 2 x 6 
doppen,geen uitstekendé spijk~rs,voetbalvetors??? . 

. Er is nu nog tijd voor! . . · · 
Wie liet ·eon paar voetbalschoenen .(kleine maat) liggen.na 

afloop van de training op Do~derdagavo~?Ook is;er nog .bij het 
Ji.móseo;i::etaria.à.t een borstrok.Af'ha.len:J;lneeuwbàJ.stras.t .98. 

. .. . Juco-Lens. 
____________________ _..., _______ . _____________ _ 
VAN DE •• f .. "' • 

, .· • Voor bridge'rs en :niet-bridgers! 
Voor actieve en_a.s. bridgers heeft one mede lid,Dhr.N.Jlçlsnuµi, 

' bridge-kampioen van Zui«l"Holland,zich welwillend bereid verklaard, 
onzé Lensers in te wijden in de geheimen van de edele bridge-, .. 
kunst o:f hun kennis· en vaardigheid in deze materie zodanig te 
versterken,dat zij succesvol aan een bridge-wedstrijd kunnen deel- • 
nemen.Deze vriendelijke geste wordt door de Pé-:-Pé hogelijk gewaar
deerd en zij hoopt als besluit van de lessen van Dhr.Bosman een 
knal bridge-drive te kunnen organiseren,Dhr ,Bosman stelt zich 
voor per avond aan 2 groepen-les te geven t.r..aa.n groep A voor 
diegenen,die niets of zeer weinig van bridge· afr.eten en aan 
groep B,welke actieve bridgers omvat,die echter nog niet vol
gens_een bepaald systeem spelen. Aanvang der leasen op de club
avond van 11 Sept. Aalllllelding bij',den .P6-P6-aeore1;aria J.lj:oef
nagel,op de clubavond van 4 Sept. a.s. . . . . Pá'.:.P6. 

-------------------~-----------------------K RA B B E L S V A N J A N T J E. 
Je wordt in Lens,dat is bekend, tooh·altijd min o:t: meer verwend, 
er is steeds iets te· Tla,a:::deren,Aan alles wordt veel zorg gewijd, 
or heerst "geest", "sfeer", "aotivi teit"dat kan ieder constatoro,1! 

' 



,-24- - · '.. . .. · =--------:----~---------~---~----------~---~---· Als een bèwljs daarvan kwam. nu de Lensrevue in nieuw tenue ,zich: 
aan ons presênte:rèn.B:et.lijkt zo sim,~el,zo gewoon,masr ik zeg 
U dit vlagv,ertoon heeft Oll:J'I 'weer iei?,~ te lel'en ! · 
- . ' - . . .. - .. ".· •" .• . . .... --:,,; 
liet geeft ons d.e wijze. les:sléchts dan, alle~n zal het succes 
oon aétie .kunnen. kronen,als IEDER lid: zijn PLIGH~ verstà.at en 
dit ift alles metterdaad ook steeds· opnieuw zal tonen .1 · . 

:', . -, ' 

. . :t . JAN. KNOT. _.,...-----------------------------·--"--.--0 N z E · A n· v .E i T E E R n Ë R si;. · ·· 
El)!:~ · a<ivert_entie is' in het belang vàn de adverteerder en ook 
van. Lens.Mogen de leden en liu.isgeno$.Ê!n begr_ijpen,dat de interes
se van de adverteerders voor ons veer een deel is gebaseerd 
op 'zakel~'ke overwegingen.En 'terechti. Leest daarom de ànnonces 
van• de omslag nauwkeurig.U krijgt dap;rtoe volop. gelegeilheid. 
Week na week keren zij terug.Dé ·revu~omslag zal· bliJ'kén een trou
we hulp, :te zijn bij het kiezen van: è"i(n, leveranciel'_.Het is beide:?.\ 
bela.né· en ge _:zult er geen spijt van ,:ii.ebben. · · : ' . --------------- ' ' --"""------------------
]) E ' s E N r ·o R s P o .R T D A G. ff 
Zoals_ gewoonl,iJ1c v~6r belangrijkè gebeurtenissen in ons clublé- . ' 
ven hädden · zich daags. v66r de ·sportdag-regen en dreigende luch
ten t'en.spijt-:-een grcoepje_ 'j;rouviel;lel~ers naar het terrein bege-
ven' om de Ii.odigè v'oorbereid:ing_en te treffen.Het is toen eqhter 

bij praten gebleven.Niemand was·bve:$tJiigd,dat het feest doorgang 
zou V'inq.en.Maar de andere morgen -wi!iren -0.e werkers weèr tijdig 
aanwezig.Het was nu d~óog,de g:rauw'è,wolken konden geen beletsel 
zijn.En het spo:rtfèesi; ging á.oor:2a;'senioren en veterànen,aange.
moedigd door circa 90 toeschouwers ... hebben hun sportievè strijd·· 
ges:t;i'eden.Zij hadden er zelfs maling aan,dat de laatste nunnners· . 
i,r e·en .mals regentje moesten worden àfgewerkt6Natu=liJ"k hebben 
w$ •!,iet liéve' ~onnetje gemist,de athleten z9 goed als hèt 'pu-. , 
blie~Maar niemand, -van 'hen vond aft een reden om z:ijn club in de. 
steek tê laten.:r~r V<tlrd fel gekampi,vooral bij de 1Óopn1l1nmerf!o 
Rond de springbak, die voor· de bestel springers nog maar juist 
groot genoeg bleek·,~eer:3te. een int,ensc belangste;I,ling,welke ni.et 
beperkt bleef .tot _de;_pre,;:tat:l~s,w!!,nt de v~;lling_van de_ pak had , 
voor: de hagelwitte b:i;oekjes zekere'\gevolgen,dié de lach nu en , · 
dan hoog deed op:\4á.t~ren.]ij het· do~lsch:ï,eten bleek de uiteenlo,. 
:vende·schotvaardigheid van di, sporters,terwijl het IlU.llllller bal-. .-.,· 
fu'ibbelèn 

1
vrij wat 1noe:p.::!:jker blee:îi;: dan door velen verwacht wè~ •. 

lleide: .11?,atste nunnners ~-isen' co::1céntratie en baivaardigheid. Vo9r 
de 1000'.'-Ill~terloop was nog zoveel ~~nergie. aanwè,zig,dat de_ meóste 
lopers ni~tá slechts de rondreis ;op de sintelbaan volbrachten, 
maar zelfs eim vrij hoog tempo aaiihielden. · 

•, 

' . 

, 
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Weekblad va.n do Haagse R..K1.:!3portverjlp.iging Lenig en ,Snel~ c'_, · 
Opgei'ièht t-a Déè. 1920 •. _: t\._, . ,Alè; .. Secrétapiaä,t~ Qasla,án 54; f_:. 

.. . . Terreinen: Zuidèrpa.rl!:-1
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inga.n.g. Vreeswijkstra.a.t.· ~; · · · ·· ' 
• Redactie: :1'.Jufférma.ns én Jaö,.v.d. Kley,- ·'. · ,. \"' ·, , , ·· ::. : ·: j • ,; , . 
. , Reá.ac'tie:.:aarès·: 1.mandelstraat:· 51,· .Of 'telefoon, 33,Sa;42~: ,.~.,"".~ • 
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Donderdag 5 SGpt:. 7.15 en 8.t,5 ulli-', 'z~ 'ti.'.ai~ing-voor dé '."seiJ:i'o,,:_\ 
· _ ·· . ·. ;.' ren'.in•de D~ Cost_aS:tràat., voor o,e 'junio~en\,"t.~ A :~:µ..· ~--. -~ 

.. . ,·.': om 7,um.: :!,n de Her(cb,eletraat.' .. :· · :-. •l '{'''::<~:,"., 
. Vrijd,r.g . ." 6. Sept?· Vergaderi?J.g'van ,Eco' en Juco_ bij, Dhr~·: lf~Sch'çiü.-- :; 

:_ j .:; ,.._.1·. ~·en.•~.-'.""<._,, · ·-:~ .. , ~-,.,, t" ~/. , ·#" ~~•"--,
1
,., '~,,;, ~ ;: .•~:r.t /": .:.·1 /t.- "') 

· Zaterda6 7 Sept: 'Wedstrijden',·.:· <' . . • ._, - ·, . · •.. · · •' • • ,,. • ,. ·., 
, ~- _ , . , _ , . . -_~oi'.lf.'.' ' r ~-. ·,' . •· ' ,. · _ · , .. ~ 

·, Zóndag, .. a·sep·1a Wedstrijden.:-.,.,, ~'.I". "· ·,· .· '· ,0:r .. '. .... .. 
. · , Maiindäg' . · 9· àe·p~: C)lub!J.Vthnd b_;j' Alsem,- Bi-îdge-lest ''. - ., ' . ;, · , "'. ' 

~·. W~e~d-~df1g,g:~JO!lg_,Len~" op __ ie- ye+~~n:' -<~· ... : · , i~-. ;:§.~·:.>- !.• •. ~t~{?: :·.~it 
_ ~~iP.!!!~~!:§'.:_~~!!!:8.E_!:.~-!:!Lllr~!~2:!~!-'~!!8-h~~-!..'..-.;b:'.-..L ·. 

'· R È D .A: c T I o N E 1·E --· G E'fP ii:'i kz·E 1r.,.- f''j, ·_,1 __ :•r\. , \ 
'. ' - ' . ' - ,\ ,· -, . . ; l .' ,: ,· ' "îfa.t "i'ê.s.tste ·. •.wócii'd, ·:·• 
. , "l ."Sèp,tembero• Zon-overgoten..,d!llt,;. wéinig wind -:- Prachtig,v9etbal ... , 
;,, , weer V7)è ,prognosti'.c -:van dé redá.ctie in ~ _.vciri'ge Li3ps:Î:-évµe ;b1eèk 
,•. juist. geweest .. te zijn onda.nkàlálle''twijfef,v:ên.de )?8"ssimis:teh.- ,' 

;:~-· Optimisten. v~;rwá.chten' reeds eà'n, .'di.-kelijkse~ wê~rvoorspèllirig~He- ' 
_, • · · le.às Üioêt' de ·redaQtie

1 
hen telefu.stelieno Onze connecties me'tf de 

. . grillige sreergoden zijn van êf:t~ aard,\ dat wij de moeil. missen: el"'. .. 
:, ke Zondag hun. erbarmen• in .te i'óepen.:• .. - · -· '.'.-' \. , P ' .' •· '; 

· . J ,Het 'iiÈÎéd de rèds.ct:i:~' veei{détigd ,te mog'ezr éóiili:ta.teren,, <Ii{-t . :, 
de 1ijninensen-' - 1zij het 1,nog' itl\:·beperkte mate· ... àcte de pr6selice , .: 
ga,veri~ De tlpiisblijveis'; misten~ een brok. gil zondhaïd en';•~-. vóèt--· 

. •· hil~' .D~- á~sn vliJ~n er, bijJ.de bls.uw'l"lit~en wel ni~t .~,·•Jhà.ar 
· ,,. veel v1el· t()()h te waarderen~ D,e meeste spelers toonden,van go·e.:. 
;_,' ,de wil ,te z ijh., '+'en slóttè is\'in- een v:êe:tba1ciub' de ,tàà.k van .de , 
,'.' , á:pe:J;ers ;de voornaa,in$te~ l3est111.ifien Cömfu'.tssie~ liereiden ''.~en el'l,. '·' 

. ander voor: uitgifte 'vim ·eèn_\{ilubblà:d,~voo,rzieningen,aan' térrein, 
·, ·· tent en·,ii,,s:teria.à.1}· iri àta.n:d hoîl;dezi"va.n: ae· góe'd.'e -clubgeest, -:'t;ràï7 • 

,1-.'. ',, ' _- ' ' .. : ..,, ',_,,. ., -· ' '",, • ,,. ' - ·,, .. ' - .. . ,' ' .• 

•.;. · ninl$ enz. Maai- dè~è. orgänisa.to~;sch~ bloei: i_s àl'echts .bet:toklqi-:-
•;-:;;, lijJ\:} Zij' speelt zic!l' hoofdzs.kè,lijk •biimeriska.merà af; -De. spel,èi'à · 
.• 1, 'ep,hter,.dxagén d~ J']aalll •van ~·c(!,~b 'naar. b~te:r,i ifit. Hu,n •~'i>i31: en, 
\S: successen' zijn de "beste 'prÖpagäfi:da" Bls.ti;v,ii1;tén, beseft jullie• ~ 
;'.:' . p:!,i~h~ 1_:•.~Î~ ll.eb;t. ~- V?,etballa.nci}:;~t. laat à~~;· W:oo,rd 1 ' !'_'';. ~ ·.' ,·:: • • '. , 

_ ....... ~ • '·'.•,I.'. ;;_.· ... •.\·,•• -.·--·-, ... , ,r ... H · . ., ..... _t~- ••• •.. ,,-,_REDACTJE.,; ... ,,. 
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SENIO:ilÈN VAN LENS! A/l.NTREDEN VOOR DE TRAlNil!G: DONDERDAGAVOND! .. -~--------. ------~---.. ·-----~-
V.A. N. 'HET SE.CRETARIAA'!'. 
Moteert en onthoudt: , . 
Wedstrijdsecreta.riaa~ Senioren: H~Houkes,,2e Schuijtstraat 60. 
Wedstrijdsecretariaat Junioren: A.v,Huffel, Sneeuwbalstraat 98, 

. . ~ . - . . , r , .. , .. , 
N I EU WE · L E DE Ns...Junior )J.o St;rous, Hoenderlostra.at 83. 

. · Pupil C~Da:J,~man,. Viljoenstra.at 1 • 
. ' ' .. / . . , 

t~'DOlfATEURS (TRICESL.:. Dhro J.Schenk, de Perponcllerstraat 70 • 

. 1!lL,.JUNIOREN-Ifll.iill SEIUOllljifil,FDELilfüzmet ingang van 1 Sept. 1946, 
J .Sinjorgo, L.v.d.WaJ. en BeBes.. · , · · · · 

VAN •PUPILLEN-Nlilllt JUNIOBEHAFDELING:Ev;nèens per 1 Sept. 1946, 
J: 'Keuls, e.v. Kempen en Rob.Ro~e"i=s. · 

S C H O E N E N B O N N E N.!.',Wij herinneren onze leden er nogmaals 
·aan, dat opgave met juiste maat dient te geschieden aan het se
.creta.riaat Gaslaan 54. Reedu vroeger ingediende opgaven moeten 
nogmaals hèrh.aald worden. Dit is·. de laa.tste publicatie over deze 
aangelegenheid. Schrij:êt daarom nog heden een briefkaart. Hot is 
Uw eigen belang. .\ ',. 

C L u· B A V O N D,De gezellige la.ngo avor.den zijn weer op til.De 
,,.,l,!aandagavondisbest_emd voo:i,- Lena. Om te 'beginnen is er voor de 
bridge-liefhebbers wat te beleven or 9 Septell!ber a .• s. 11.icht Uwe · , 
schred~ daarom 'e Maandagsvonds naax- .ALSEM, Apeldoornschelaan 46. 
Op'9 September kan men zich ook doen noteren voor de komende bii-. 
jartcompetitie. 

' 1 t •. .A,v.d. KLEIJ. f 
, ____ . ______ . __ ,:,, ____ · __ ·_ .-.;:--·--·--------~;2~_TARIS __ • _ 
V .A. N D O E L T O T · D O E L. 

" In 5 óntmoetingen -benutten ra;; blauwrrltteli het ideale voet
balweer om de 2e etappe van de oefencam_;agne af te leggen.De uit
slagenbalans geeft 2 overwinningen in. ons credit, 3 nederlagen in 

. het.debet. Het Lens-Rava-duel eindigde onbe:t;wist in het voordael 
,, van ,de oranjebaadjes met een gunstige 1 : 3 verhouding. Alleen 

· L_èns 2 kwam met een zege uit de ,bus. .· . . . ' . 
· · - In de' rust van het Zondaga,j.onslijk uur zoek ik naar de oor

.zaken van het negatief eindresul:taat. Flitsen uit de wedstrijden 
gringen zich óp, bepáalde momènten lfomen weer in mijn herinnering 
en daaruit zal ik trachten de essentiële fouten van de spelers ·te 

, distilleren, althans voorzover ze een algemeen karakter dragen. 
Js' het daarbij nodig met een practisch.voorbeel~·te·illustreren, 
dan betekent "zulks geen sneer aiu;L h\!t adres van één of meer be
paa.lde,·spelers, Bij de bespreking van sterk aanwijsbare fouten is 

- . ~ . ... . ... , ~ 
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het persoonlijk element niet uit te (!Chak:elen. Jllile gro:pcm ,uit 
de practijk dienen sléi.lh'Gs ter verduidelijking én ----- .. tot ,le
ring van elk:en Lenser; Houdt dit·voor ogen en hándoit er naar, 
<Lw.z, verbetert in. volgende ·wè!lstrijden. de :tekortkomingen. ··. 
· Zo ontkwàm ik ;'.;ondag niet aan de incb:uk; dat. vooral bij 
Lens· l en 4 cj.e. tegenpa.:i.·.tij _te goed]f_Q2]2 aan doelpunt'en kl'lari. De ' 
vijand.olijke s'tormJ,inies ontvingen te gemakkelijk de gologonh','id 

,.. . tot succes'volle afwerking van hun aa.'lvallen. In heii vierde schee 
de .foiltI:c:i.j zeker •:70'}& van do ploeg, die een slappe ..:9 he,t áanzier 
nauwelijks we.e.rd zijnde· wedstr;ijd speelde~ Stoéds wo'rcl te laat 
gerongèerd., onophcudeli~k bezor,.digde men zich aah Ónnuttis c.1.r,iJ
ven met de ba.l, die ,erb!'.rmelijk werd geplaatst., Vechtlust was 
zeek en à.e rappe. Rava-iroorwaar,tsen hadden het 1,oede· antwoord ge-, . ~ . . . ' . . " . - ' ~ 

reed, Hot spel van de blauwwitten was niet dat.van jonge· kerels, 
dio winnen w:lllen. Zulk spel verlamt de 9llimo·en mist nuttig 

'. .,; e:ffect •.. Dat e:ëû spele:-. te kort schiet aan bepaalde capaci te:!, t, 
. soit, ma.ar n:i.velleer dat ge:m:.s dan met éen ontembare vechtlust .• 
Ik kan vele ·voorbe.eldan .. ui t .. de. mouw schudden, die aantonen; dat 
de best vechteno.e plosg a=:h~t J,:1.:.11,ste eind trok en won, · 

·;• De k~eper -zooht tot overmaat van ramp zijn heil steeds :i,n·. 
het stompen va:a de bal, voorai te onpas. 1/'~gen etl. grijpen i•J· · 
de eerste.stel:.:agel van een'Îloelman, Al dat gestamp kost.goals, 

·; · ·. Èij en ook zijn .cóilega-doeltiächters dienei1 hun aa.>J.dacht boven-; 
• , . dien eens aan he·t ~tvallen •m·e··t éán hand té•,vijdenl · .. '. .· . 

" Bij Lens l werd bij een, hpg~ voorzGt de bal door 'onzen ,kee-
. '.' per mst de. vlakke hand geslàgsn, vae.l.'dooi:: fü,· ·bai. dµect ,,eer in 

•;'. ·. :het bezit kwam -.an d.o op goals loèrende tegenpcx~ij; dià de, k.,:iE 
· da.Dkbaar ,accepteardea Waar :11.:~"l!i.~ .zeer moeilijk scheen, p.ad; e.en 

krachtige: stor..Jj?, de bal het Vjlld ,in gedirigeérd en het gevaar, be
zwe,reri., Ook Ra.va.'s 3e goal T1/).é' el\ .. een ·van het tY:Pe; .cadeaus tel-

. sol. Onze rechtsback be):lr.ndeià.e e~n la,;;s, voortiiti;esohoven Ra.va.
bal nonchalant~ Goal! Een m.rider fraaie ·doch afdoende oplossing 
zou gevÓnden •zijn. door s'en ièrmè trap na'ar d.e zijlijn.. . · · ·. '' 

. ' . In dezelfde wedstrijd was' he·t aanvalsspel •Van Lens 'na de ., 
rust vminig efficiënt. De bs.i \'/Ord §teea:s door het midden gç
speeld, oen systeem, dat. moes_'!;' fal,en. ,omdát Houkos z.;aar gedekt 

, werd en de Rava-backa er goed'. het oog. in handen. De vijandelij
ke vérdediging had . · .doi:>r• snelle attà.ques van de buitens~lers 

• 1 uit elke.ar gerukt moeten word.iJn. Nu was. het verrassend eleJll!ltlt 
\ '. zoek• · . · .. , · ~ :_ .. ,. -; ~·- · _ ; .. _·' ._j ·_ _ . - . , ·--~--., ·i 

• ' " Uit de result8.ten)1lijk<~ei, hoe 'zuinig Lens .. '·op zij~· te,
gengoall! moet worden, ,Bedenkt" lui, dat j"één goal-,mee_r te~" 

·. je }wt kampio.enschap kQJi ontfilt_sel.en of dei:;radati!:I brengen. En 
, _ 

0 .::.r,., • , 1 •• , • 

waa.rddert omgekeerd iedere ,doelpuntrijpe kans. , 
. : . . ,. . . . , . . . ! 
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Tot• slot in •' t kort iets over de wedstrijden. Lèns 5 speelde . , 
ondanks, df>nederlaag een poeiende _ma.tch. Het enthousiasme deed 
vieldadig aan •. Het vierde verloor verdiend en zal in d,:, volgende 
wedstrijden: ~ich moeten retrabiliteren. H.BoS •. vormde e<:>n faire 
tege~tander ~egen de derden blauwwitten, die méér goals fokten 
dan de kraaien. De match .droeg .een prettig karakter. Het spel aan 
onze kant werd grote~deels gedragen·door hetg,:,rou.tineorde spel· 
van enkele prominenten. Laat Lens 3.zich echter hoeden ~oor tè. 
kort ·spel, waarin de doelpunten -, ,fabrikage op de duur verstart" 
Lens 2 zorgde tegen Rava 2 voor een frisse, verdiende 2-0 victo-

. rie. Het vertoonde was niet groots, ma,ar wel voldoende en houdt 
enige beloften in voor de nodige verbetering. Ook .. de eerste blauw
witten waren, mede geïnspireerd door hun hardwerkenden _aanvoer
der, zee;r- ijverig, al ·was het eind-i:-esul-~ë.E'/,; daaraan niet eve_n-
redig, · \ . ,: · , 

Ik wijs er nog op, dat individueele oefening voor vele .spe
lers hard, hard nodig is • .Indien· z{j zich bepalen tot het s,pelen 
van de wedstrijd, komen ze er nooit. Op Z~terdagmiddag oefenen! 
niet uren lang op het doel trappen,neen, leren het linkerbeen · 
te gebruiken, behoorlijk te sjotten (op de wreef)!, te plaatsen 
enz. Zo wordt je een bruikbaar voetballer. 

' ' ' 

1

f-.· i J ~v"d.:oKv ---a•-------•----------"' • ~•------------ • 
~- EN VELD!RAINING IS ~!-~~~~~-!QQ~-:12~}.!~~~-VOETBAL~Rî 

.D.E ECO BLAAST APP"EL. 

·2.30 uur, Vogel I - L~ns A 
2.30 uur, Lens B - Vogel II 
1.15 uur; ·Duno IV - Lens C 
12.- uur, Duno V --- Lens D ... 

Programma ~ondag a·september 1946. 
Buurtweg •. 
Eigen veld II •. 
F:r;ui twèg, 

; Fiuitweg. · 
" . - . A ._ • . 

.. ' • • . - 111 • • '• ' • • • 

J .Frij ters--A,Hoefnagel-H.Helmich-,R, R.oodenrij s-.A.. Bogisch-A. d. Huf
f el-Ant. v~Hu:ff el-J. Overbeek-H.Houkes~F,. v .Niel-J. Wüstef eld. 
lt.2!U A. Ten Do.m-Nic.Zuid~rwijk-J • v~ d"Poort-J" Walsteijn. · 

' · .,. · · Leider: 
• • , · ë• .v· Jac._v.d.Kleij 

Samenkomst:·1:15 uur, Turfmarkt Géle Tram; 

. . . 'Bo : . 
Deme ij er-J. v. Venrooy-J • Zuidwijk • .,PJi~·de, Heer (sa.nv. )..:.1i.. Walhain:.,: ' . 
C. Bierhuizen;..c·.Ha ttink-H, v .Rijn-F ?,v .Luxe!!J-burg-W"Hugens..,q~Dubois, 
Res :J .Bontje'-'<:-. v.Lwcemburg-W.Verheggen-W.Huijsmans. .. . 

' Leider: ' · 
J.v. Venrooy. 

\ 



•• 1• "J-_~· . :, f' -.

' ' . 1 -29-..· ··-------~-------,.·--- ·---- -- - -· -::-- ·-: ~ - ' -- '' '·• ----· '--~-=-~ 
~- . c. f .• • ;·.J 

J .Roozenburg-W .v. Wijk-Go vc-d. Steen~B. :Vïnk-J. v. d, Zalm-,F.,.Mourilt-
. F.Bogisèh-J.v.Zon-G,Hoeks-J,;'v,,Wassem (a.b.nv. )-L.IHesseu. -. - ·· 
Res_:N;Ho_e:fnagel,-~.Bes_-R,,.WillJ~en~ ·._ • _ . · 1- , _· - -•- -·_ te'id~~:. 

1 - ••• - ,. • · ·A.v.d.KleiJ., 
•. • : ··• ·- •1· : , -. . • ·,·~- •. n •. _ · · : .. - :. ... , 
W"Hi:l.lenao.:r-C.Visser-'-Jac.v.Westing-'J.Nijm:l.11-;S.Kroon(e:mv.)- ·1 

F.v~Deelen-D.v.d.Putten-J.Bom-P.v.d.Salm-D.Hugens-J.Sinjorgo., · - • 
Ras: M.Hemmes-A.Wagemáns--L.v;d.Wnl-L.de' Wéert. 

1
· ·.,d · · . · :. 

-- .: , \ , . I · . , ei er: _,_,.,<. 
. • ~ • • , 1 • . : • N. __ Sçhouten, , 

. -· '· Het' progro.mmá voor, Zondàg biedt weer 1enige aonti-'ekkelijke_ 
wedstrijden. De A-combin:i.tie9die voor het 'eerst zou kunnen door..;. 
g:i.un.,moet Vogel ga.an bestrijdenoEen tegenstá.nder,dus,diè blij:- · 
kens de re sul ta ten van :het. vorig.,-seizoen n:i:et. voor ·de poes· ±s.' · 
Meer open·- spel eri,éJ.oCIItastendlieid· in de aarivá.l' zal nodig zijn ·om· 
hier met een goed :iesul taat he-t si;:rijdpe:rk_-•te 'v'e:rlaten. 'Dè · B,-com
binatiè komt tegen Vogel 2 in:fhet vèld en zál haar successen van 
de.voorgaände weken gaa:rrie willen vervolgen. C en D gaan OP. be,.., 
zoek bij Dano en we·-weten van·'ou.ds dat er ,dan 'fiink. aangépakt · 
moet worden. · · '• / 'I -·- · · 

We zijn speciaal _beniei..,q,,,Wat de spelers, die pas uit de. 
Junioren zijn overgekomen zullen presto:ren. 

lle ui tslagcm. van. l September waren'!, .·) • · . . . 
Rava I - Lens I 4 · - l;. , .Lens 4 - Rava 4 , 

' ,':~·--·_ 

Ra.va 2 ... ,Lens 2 . ' 0 .:.,2; · '.Lens..,,5 - Rava 5-, 1èns 3 - H.B. s. 5 ,_ 4; · . ._,, .. , r 
__ ; ~,,_.. . :.: .~ -.. . ·j, 

?· - 4; 
3 - 4. ,. . ... - ,,. ,_ .. 

- -- --:--- . -----. --- ---------------,' - . ~ 
U:C,T Hlj:T JUNI'ó:àE,NKAMP. L .,,. 
Programma Junioren voor Zaterdag 7 en Zondag_S September 1946. 
Zaterdag 7 September 2.30 uur •Lens C - R,K.Weezen V.V. 
Zaterdag 7 September 3.45 uur r1erni D ..: de_ Jagers· , .. · ,. .., 
Zondag 8 Septemb~r 12.- uur -Lens A :. 1IDL0-Wolmaranstraat :; . , · 
Zondag 8 September 1.;30 t:1-1-r' ·Lens B • ..: ·de'• Jagers · · '.: ·. ··:·'" 

Leiders' voor Zaterdag: de heren W.Visser.'i.v.fassem em A,v.Huf:feJ 
Leiders voor Zondag: de -Heren .t.Walsteyn, :H.Yink en J.v;. L:i,empt" 

. "•' "' . 1, ' 

Lo en S. C -R,K.,Weezen V.V.:· J.dé Bakker-M.v.Hirtu.m-J.v.Rijn
(¾Lam-J .Jagerman..:C.Hillenaar-;Aef;i_.i_ Duyveste,in-T.Heydra'-,Th.Zuyd-,.' 

· wijk-1'!.,Gelauf:f en P,v.d.Brpek•,' .. , ,, · i · •.'' • ,, 
. Re o erve·; W. Visser-J ,Schqu·~en-F,,Polders e13j· îl. Wiegmans.,;. · •. · __ ., 

l , . 
j \ 



:30-_: __ --·---~-·-· -----~_:~~--~--;-~.-----~-~-~: __ :._ _____ ~-.---· 
· · b en s. D --"de J~.!!,'.'..:, $.Blekemolen-B.~rsboom..J.Boortman- -' 
· , B,Her_fke.ns...A.. Strous"F .l?olders-J. Schouten-G. Teunissen-.A,oUrba;i_us- .·~ 

W ~ Visser-VI .Wicgmans-M.Semeyn-Lo v .zeeland .. ,G oV .Reenen-v.Roon-,. f 

W.v.d.Steen-W,Gelo.uff en. R.Roemers. · 
Opstelling geschiedt à.oor; de leid.ers~ 

Lo en S A M'tJLO.:.Wolma.'t-a2.1söiJTaat:J"v,Melzen-.J.v"Luxemburg-Th.BI'in
kël-P. de Leèuw-R. W'ûs tef eld..:ri:. v:Boek-A.Haas j es-F O BóUVllllSCS térJ.J. • 
Grottcndieck-P,'v.d..Valk.:en W.v,Blijswijk. , . • 

· Reserve { J ,Roodenrij S'-E. ten' Berge.:.:W.Hegge e,n F .D6moij er, .. 
·----. . ' . . '~ 
L., en s.~_::...'.'.d<:_~~gers1f1. ·P.v.Leeuwen,-G.Kcild.ewijn- H.y,H~:rt1:."1- ~ 1 

RN. ten Berge- Alb~Ruygrçk,-H.•r.Niel-J.de Roos-F.DuTuar:t~A,Hoef,- 1 

nagel-P. Vollebreg:; en Vi.Hogge, . • · · 
'Reserve: J,de Eak.1<:or-M,C~lauff-A,Jr..iyvestein én J.Jagerman. -·--- ., . 
D È O E F E N W E D S T R IJ D E N~ De opstellingen vá.ri de e·lf-• 

. tallen ~ijn proefopstelliilgen. De, wedstrijden zijn.vim het €;root:.. 
sta belang, J;et daarom je boste·· beentje voor! Zorgt _voor goede · 

. r . ' ~ 
resultaten, dan is de start goed on 'rolgt é!.o ros·t V?,!1$0lf. " 
Afschrijvingen word.on alloo::i i,:1 de dringendste ,gevallen verwacht· 
vo6r V;tijdagavond. · / · 

1 J U N I Ó R E lf C O M M I S S I· E~ Vergadering Vrijdag 6 Sa:ptel!!'"'.\ 
bê:t;-äüur_ bifä_ërtHeer Schou:bón~-"Jonckbloctplein 62, · 

f ~ I • • 

'ZAALTRAilîTifG VOOR DE JUNIOREN! Voo:r. de' spelers van ons A. en B . • 
elf'-t-äî. wordt êÏkë:Oöndérdagavond. yan, 7,..:à uur tr~ining gegeven in 

· de è.e gymnastiekzaal aan de Hersohelstc.o.ato We beginnen. reea.s 
oaoso Donderdag 5 Septembero Alle deelrn:o:.,0rs moet·ew op ·tijd e,e.n
wezig zijn. Het is •de "ll'e:rvulling ve.n een 'reeds vaak ui'i;gesproken' 
wenset · ' ... : ' · · , ,,. - .. 

' . . . . · .. · · . JUóOo 
- - - . ·- - - .. , -- ""'."7""·-- -, ,., 

Z A A L .T R A I N I !î G. · · . . • : · · · · ... , . . ; 1 

Iedère .:3_enio_:s !!9~<li .C?Y- :Donderdag :2, Sep:.l!.~be:iz · ve:iivachJ, in .9& ~ 
~!!-§1· -van §...§. fuK.Schg_ç,l aan È2_ Da Ccstaetraat. Er wordt les gege-
ven aan 2 groepen. Groep .l begint om 7 ,15 ~r, Groep 2 om s~15. 

. ~~ De indeling_ van de 2 groepen is dezelfde als aangegeve7t jn ·. 

de circulaire, die alle se:niorep. een p,iar ·weken geleden ontvin~ , 
gen. Ieder weet dus,. hoe laat hi;Î komeh moet. Bij tw,ijfol belle : : 
men 33,ea.42 • , , ., • 

Er wordt getraind in spo:t-tcostuum. Gymschoenen zijn niet -~ 
noodzakelijk. Op bloete voeten kan' uitstekend geoefènd worden. · ; 

. ,, . ' , . . '' . . . , 

, ' 

· Toont Lenser,. dat ge de initiatieven van.Bestuur en Èlftal~ 
· commissie waardeert. Aller.eerst z:i'.jn het ,de financi~le kosten, 



\ 

, ,.-, 

· .. ·. -31· . ---·------·-· __ ,.:__,:__.;.. _____ .... ~------·--~-----~----w~lke de kas een ade~lating.doen ondergaan; die alleen tegenwicht vindt in massale opkolllf!t• Ma.ar dit is niet het belangrijk, ' ate · van het trainingsèxperimént •. We beho.~ven slechts te he, halen, wat .in.de circula:fre werd gelllegd:".Lena wil toekomstig" .. kampioenen hebben. Dit doèl eist voorbe'.L'.eiding. ()rts - lichaam moe· in conditie zijn, om. in de wiidàtrijd ,to_t de laatste minuut een hoog 'Gempo tè kunnen spelen. Pnze geest onze mentaliteit ·dient volkonen te zijn ingesteld op de ov!)rwinning. Geen· argument kru ·bela..71grijk genoeg zijn om zich aan do ti'aining te onttrekk:en, De Öla.umvitte saamhórigheid nag geen holle :phrase · z·ijri" Als ge niet traint, verwaarloost go· de belà.iigen van· Uw clubgenoten, Afschrijvingen worden daarom niet verwacht. · .. . , . : · 
lt!ij dunkt, hieraan behoeft. niets te worà.en toegevoegd. De· weg il.aar vooruitgang is aangegeven. Ianser, volgt deze weg,>j,an het eind mi.arvan ge he:t. succes.kunt•P.akkenJ · · 

.· .. Traint, Traint goedJ.: ... · ,. , . ' ·· .... 1. •.· · .. · .· '. . .. . : _; ....... '._" -·~·./··' ·· ... _,(·•:.····~ J.v"d •. --L------- -------~----------""':-----------· TER ATTENTIE~···. 1 . . Boeten. !,fot .iri(;ang van ·Zaterdag .en Zohdäg a.,s •. worden ,de seni-. oren7n Jünioren bij niet opkomen in overeehstennning met het . H.R. beboet met 75 Cto resp. 25 c',;, .· 1. . ·· .· . · . · . Roken. Tc!!!!inde de conditie van dé apelers te bevorderen dienen deH.H.lèiders van de èlftallen toe·•to zien,•· dat 'v66r çle. wedstrijd en in de rust in .de kleedloka.len
1
niet word.t geroókt. Toegang kleedlokalen.!!. Op' de wedstrijddagGn hebben.· tot de ·kleedlokalen alle;:,n toegang de leiders.,. de. ·aw..ge.sohrj3ven. spelers', bestuurs-,_Eco-resp. ·Ju.col'11dèn.;:.s . ., ·. je.···••,·· .. ,· ... ',.' . 0Ll R I ;:---__,.-. -:-----;--~--:-~-r~--:~-:--:-;--:---

Movrouw H. Houk~s;die in het ziekenhuis -is opgenomezi,is goed vooruitgaande~ Onze blj!ste wensen;, 1 · : 
· Duizend groeten aan de Lcns-vriondf!n vän Sold. le n .. B.JoBom, Ifo. 210-826002, 5-I-4 R,J. pioniers. W. Brigade• Vold-. postadres Bii.tavia. .. . .., : . · :. 1 · · · : '· ' · , 

. Eu een zonnige lach van 1Ianuel Mat:ilas, Estráda do Carras-('.' ~ No 7 !..~~~L Portugal. ·. _..:_~L~:__.:,_~ _____ :__, ..;.:._, 1 ' • . · . • · 1 - , . / L. en s.• ,LUlERICK No. r.--; \_- ~ 

. Geaoh .. te. , L. ons.·. -.Dame. s"èn H. !l ... ren. ,.· . · I' . Ik wil mij eerst even presenteren, · 
"Co.duc" is: mijn naam,: .. 1 .,. - ". . • _, . : 
Zonder faam en zonder blaam. · ·· ·: 
Of het zo blijft, zal de tijd moeten leren.· 

. ,.. f.. , - • 
î . .. 1 • ... 
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• -32- · , · -. · 
---~------~--------~--------~-------. ·-1 

De Lens-revue ia weer -verschenen. . 
Het weekbericht. neemt ·nu de benen, ,, 
Hier past. enige rouw, 
Want .het -wa.a toch steeds trouw;· 

. En het ga.at al,fchta. node hene~ 

Wij hebben 'nu 'èen wekelijks 'krantje 
In een keurig fijn blauw-wit bandje· 

· "Lonsrevu.e" <l.oe je beat• 
·Dan wordt.je ten lest~ 
Weer het vroàgèr mooi folia.ntje. 

.... 

• ". .. . ~ ... 

Dó n.;,am 1. · en s. word:!, overal gelezen.· 
Da.t werd onlangs nog bewezen: 
Zo sprak Iwan tot Boris s ·: 

.-
"' 

. >· ,.~ ,.... 

. ._. 

"Zeg, OU.mRushoor 1s; . 
Dà.t L. en s. moet vast, !9niri en §.talin we ·zen". · 

Hef gesloten seizoen is weer open ... 
Men gaat weer àchter de bal a~lopen.· 
Laten !.ti.hct ook.goed doen. 

,. , . Dan :wordt ,L. en S.I kampioen.· 

. -

• 

' . . 

. . .Ik hoop.dit mot: grote hOJ?e!! . "'· . ·. '. 
. -~, , . "CA,DUCI•--··· ·, ------~':"""'""_;...,...,.. __ " ----~---~~--_:_-----::--~---;--:""-----,_!,_~ ' 

, LE N S'-F A M 1 L IE.· · '· . . 
· Zoals U in de rubriek ~'!Jit het.Juniorenkamp" kunt lèzeii, ~uJ.len -

onze. Junioren a..a. Zaterdag en Zondag stá.rten. : ,:. ,;,. ,,.,;,:,,... · 
Uw grote belangstelling voor de ;'verrichtingen der senioren wordt 
ten zeerste gewaardeerd. · ,. • · · · · ... : · · ..... , .. ., • ·' · 
Is U\, aanwezigheid niet dik_wijls', . zij het ook niet di;t-ect zicht-
baar, de oorzaak van goede resultaten? . . 
Me.ar; als Uw bezoek aan de sanioren-wedstrijd reeds'reàtiltaten 
qplevert, ·dan· moet Uw. bezoek a.àn de Junioren-wed!!trijden zonder 
enige tw:\,jfol een dubbele rente goven!!'! · ·· ·· · . 
Kont daarom als l.ens--familie · t'w plicht -~egenover UW JONGENS ' en 
komt hun trouw op· Za terda1>- en Zondagmiddagen a.a.nmoedi~ '. 
Ook de senioren dienen te be.denken, dat bij -iedere.wedstrijd, ju-,;~ 
nioren langs de kant staan -om hun aan -te moedigen. Laat alles .. " 
niet van één kant komen, maar toont ook wederkerig Uw bçlangatel; 

. , ling voor de junioren. · ~ ·· · 

BOUW MEE AAN DE TOEKOMST,' KO1)T TROUVl NA:AR DE J1JNIORENWEDSTRIJDEN"I 
" 1 ;: .. 

' ,. , A.v. H.. 
:-•••=•=••-==•=•==•=~==•msa=s;;;:=7==='========•=:Js::z:e::::cs.==a•=======:s 
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. . DE LE.NS RE VU E. 

î/eekbl.a.d van de Haagse: R.K. Spo+tverenîging Lenig en Snel, 

Opgericilit ,18 ·nee .• 1920, Alg.Secrète.riàat.: Gaslaan 54 • 

. • • · Ter;reinen:, Zuiderpá.rk, illge.ng Vrees,1ijkstraat .• ·, 

.Re~;i;:-;:-;;;;;;;;-;; J~:-~zä-ö;;:--,-ï---~~~~-;-~------. 
. ~dacti!!~!!s: .Amandelst~e.e.t. 511~f-!!!1!!!S!~!!_.,2,2~B,4~::, ____ ~ 

Jáargang 1946-1947 • 10 Septembèr · f . No. 5 
. -· ' ' . ' 

.·-- ,~==;:;=::s_ec:;;========::;:::1;;::==-============.::=~======================:::::i:_c== 

LENS I ZAKAGENDA, . , . , . · f 

' Donderdag. 12 Sept. 7. 15 en 8, 15 zaal training, voor de Senioren • · 
. in de. D:l. Coiitastraat. Voor de Junioren van'A en J3 in 

de Rerscheliitre.e.t om 7 uur,· 
Ze.te:r;dag 14 Sept •. Wedstrijden Len_'.s D en·pupïllen. Vóor de ,Se-

, , ' . . · nieren oef.enen op 'z..-1e.ltk1f puntjes. :; · ' .. 

· zondag 15., Sept. île9,3trijderi Lens A,·t/m D,,'á en·b, :• 
Maandl.\g 16 Sept, Club bij Alsem . . •: .. P.: 

Woensdag 18 Sept. .Jong Lens op de .velden~ > ; · .. 
Woensdag 25 Sept, Contäctavond •bestuur en ·coriimissieà,. . . 

. ,---~-.... ----------------""':'------~--,---::-----~-:~~-------------
.HET KWEKEN VAN KAláPIOENEN. · 1 •," • 

Elders in dit IllllllJller kunnen wij kennis nemen van de indeling . •. . . -,~ . . ' 

, van het 1e elftal. Een vluchtige 'ljeschouwirtg):egt reeds, wat 

van onze voortrekkers :i.n seizoen '194 6--.1947 /gewaagd, zal word<aln, 
• ' .- . ' . 1 ,.., 

Bijna álle clubs zijn rout:i.niers. in de 4e klàs,se, . clubs , d,us, .. 

. die het klappen van d.e Z\1eep kennën en zich sin -m:i.n-'- öf meerdere 
mate het, eigene speltype van. de l~ste K,N·,.v,B,-.klassè hebben 
aangemet~n·~ · .:,~- · ·~.-.-t,.~·~ :· . · 

Lens boogt :i.n ·de K,N. V.B. i,lèchts op een. ~~njarige erva- , ., 

, ring, die ~'.el kort, maar toch heilzaam ïs geweest. Wie onzer •, 1 

· herinnert zich niet het verloop' van de :vorige competitie? Wie · ·, 
< ., '"''" ' ' • ' ~ • 

. onzer ta.'Ceerdi:i niet ,enige serieuz~ kampioéns~a.ns. va,n ons· eer,.;. •' 
~te? \tel ,listen v1e, de.t d.e I>loeg t'êchnisch nog ve·e1 te leren , 

had,· me.ar mogel:i,jk zouden ?,tJ,d.ere factoren, die voor het beha,.. 

leh van de erepaJ,m'zeker zo belang;rijk zijn; d.e doorslag geven! 
In de e:i.ndspurt ;faalde Lens· echter, Met Lens - u.s.c. begon de 

misere. ·De mentale geést ui; het elftal bleek onvoldoende om een . 

, , onond~;rbrQken spa.m:iing te verdragén en tel~iitellingen te over

bruggen. 'De negatieve uitsl5&'en van het competitie-slot zijn ·. 

daar het be,1ijs yan._c:tii Lens 2 was' die fout niet zo opvallend, 

.: ·· nia.ar m,ettem:i.n .toen aanwezig, getuige dè onver.1ach:t;e. ·nederlaag · , 
tegen .. het toen lÎeµs ·met sterke Scheveningen 5. . · . 

De .voorgaande competltie moge alzo' ~een .poa:ttievèrbeterirtg 1 · 

' ' \ 
! 



-34.- '. ---------------------~--'---~- -------------===---
]:J.ebben gebraoht, ze leerde ons wel .iets, Lens moèt zo verstandig 
zijn, de· 1es te willen begrijpen· en cla.ar_na.ar te hang.elan, , 

Meermalen betoogde ik reeds; dat kampioenselftallen niet 
altijd behoeven te bestaan uît vóetballers van de bovenste plank, 
Vanzelfsprekend. is een bepaald.minimum aan· techn,ische en tacti
sche kwaliteitèn vereist. Daarnaast speelt.echter de mentale ge
steldheid een overwegende rol, El:t:tallen, die 'mentaal geséhoald 
zij_n, kunnen een vechtlust demonstreren die 'weldadig aandoet, 
kunnén zeker schijnende nederlagen omzetten in averwinningën, 
kunnen ja, wonderen doen op het,grastapijt, . 

Onthoudt deze waarheid: Als bij een plo~g de mentale geest 
uitstekend is., heeft de tegenstandèr niet a_lleen tot taak de 
spellmaliteiten, maar bovendien het moreel te overmeesteren.En 

. deze dutbele opgaven·· lost· de tegenpartij niet· gemakkelijk op en 
kost hem enorme moeite. , . •· 

Een ste~~è moreel iS in de 4e klasse een geweldig wa_p~!!!_ ' 
In het algemeen is er in deze klas een tend.enz om de in verge
lijking met de hogere klassen minder ontwikkelde teèhnische ca
paci.tli!iten te nivelleren ket een ruimer.e hoeveelJ1eid enthousias
me, Een sterk mo:·eel cultiveert dat enthousiasme, d.w,z. \'lerkt 
het' om in éen ·onv1eerstaanbare vechtlust met -behoud van een màxi
maal nuttig effeot van de aa."l).ve,;;ige spelkv1aliteiten. 

•Deze stelling is het geheim van de overwinning, En een reeks 
van overwinningen wor.dt. bekroond met een kampioenschap, 

·Jl~n sterk.moreel vraagt wilskracht, Dit artikel is helaas' 
niet te koop, Hierin moèt de speler zichzélf opvoeden, 

- • . , ~ 1 

'· Het is wel duidelijk, dat het succes in voetballand té g-rjjp 
ligt voor de mentaal ju~st ingestelde p;J.oeg, Mentale scholing 1 

'J'.'.\l.St echter niet allaen op de schouders van: de verenigingsleidèrs, 
Ze begint vooral bij d_e!! s_peler zelf. De leiders mogen dè sfeer 
scheppen en de mentale trainil1g bevQrderen, he',; leeuvienaandeel 
berust bij den actieven voetballer, . , ' . 

Hoe een blam/\'litter zîch mentaal 'op zijn taak moet .instel,;,. 
len, dus meer moet zijn dan het Huish, ll.egl. van hem vraagt,be>-
·waar ik tot een volgende revue •. · J, v / d -~!:.._ ______ _ 

t' -- - ---- ---------

',7IE NIET ZELF VOETBALT, ONTMOETEN \!E LANGS DE LIJN,. -~----------------------------------------------- . . t 

V A N ·, H E T S E C R E T A R I A A T, .. 

IEDER LID ïJEE'l' HET: 
1/edstrijdsecr, Senîoren: H,Ho~es, 2e Schuyts-braat 60,. . 
Gedstrijdaecr, Junioren: A,y, Huffel, Sneeuwbalstraat 98" , 

1 , 
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---------------------------~---------~----------:-------
Algemeen Secr,· A,v/d IO.ey, Ga.slaan ·54, .{ . 

. HIEUWE "LEDEN: Ju'nior F,Demeijei- Groentev)eg 49 · ,. 

~e~ior Ch.Dem~ijer ,· Grqariteweg·49 

, · -· · · senior C,Bierhu.izen Wilgstra.at 38, 
-. - . . j • 

NIEUWE DONAT:WRS(TRICES): ~.., El.inga, .su?zkade ,12~a,. .. ; 

NEDERLANDS .RODÈ. KRUIS, Het Hoofdbestuur. van 'hèt' Nederlandsè 
. .. . 1 

llode Krui:s schrijft ons als volgt: · ·. i . . , 
"Wij ·zijn van plan een ha.ndig, boekje'samen te ete·11en; met 

de tite~II: V:OiT~AirCOMPETITIE, 1SEizoim' 1946 ·-:- '1947,, 
, . . • t . , : 

. Hierin-w_illen r1ij schema's op~emen va.n
1 
diverse afdelingen; . 

, ,· vérder blanco schell1I!, 11(1 voor .de kampioenswedst:i;ijden,-voor · 

.. · 11Uw _eig~ olubll, el). tal .van nuttige :wenken over E,H,B,O,, , 

interessa.nte,a.rtikelen, statistieken en -foto's •. Kortom een 

·boekje, da,t_ elkecvoetballiefhebber graag in ~ijn ·bezit ~al · 

•, willen hebben •. Dit boekje stellen wij peschikba.ar voor äe 

, prijs van f-.0.50. De netto.:.opbrengst van de verkoop komt . 

ten ba:te van het Nederlandie Rode Kruis, Wij moeten echter 

ongeveer weten, hoeveel exemplaren wij, moeten latên druk

ken en i:iu. wilçl~n wij U. ver1<1qeken ons. op te geven; lioeveel' · 

boekjes de -leden en donateurs .. van Uw vereniging, in hun be--

. zit wensen te hebben. Il, . · 
. ' .•·,, ~ "'.. ·. ;: ' . ,. . '' ' 

Dm ieder,· die hi_ervoor interesse .heeft, gelieve 'zich 

·schrifteli~k _met bijvoeging_ van f.,9,50 11er_ exemplaar uiterl~ · 

,··deze week op te geven aan het· SECRETARIAAT: GASLAAH 54, . 

' - ~ · · . . > .· . . . ., ·. , :A,v/ i! KLEIJ · . 
, , ' : ·secretaris • . ' __________________________________ . ...., _______________ .;,. ___ .;.._ 

VAN DO EI( T O ~ D O·E L, , , 
, Onder ,ni.et _ bepaald ideale weersomstandigheden :werd d.e ., .. 

,_, .'. ;3e ronde van de o.sfencà.mpa.gne· verschopt. ·De :watergod plens~e ,• 

:, . ~ hartelust op de yoe-tbalvèlden, van: 1 s mo:rgens tot diep. , 

· , in .de. na.middag, In het zuidelijk deel van de .Residentie - , 

Zuiderpark. en F.ruitweg ~ vermc,chten de terreiµen de r1ater-. 

- · massa niet gmeel· ~e vërstouwen,. · . ·· · f·, . · / , .,, ~ , 
'Alvorens. echtel' U een beknopte uitgave te bieden yan Il)iJn. 

voetbalindrukken/" moet. ik hier een kort hoofdstuk inlassen, 

d'a.t tot tit~l behoort te_ .dragen: "Trou nioet blijcken", (Ter, · 

'•· · ·aandachtige lèzing a.anbevo:îen aen hen,' die hun cJ,ubgenoten; in-

• de steek lieten)., · ' , · . _ . ;. · . . , . . . : .. ' . :· 

· Tot goed begJ;"i)? moge dienen," dat ·een do.zijn Lensers h!:)t'" 
' 1, . ' ~ ' ~ ' •· i ; . . ~ . ' ' 'l . . 

,, 

1 ••• > 

' 1 . 
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·oestçmd_en, h~ eerste plicht ,te ;l[erzaken, door niet· o:p te komen. 
. . . Thesaurier, scherp je· potlood!. De boetelijst kan weer opge-
steld worden, . · · . . ' , · . 

. , , Want zij ,komen y,eer aan, zif, d,iè de olubge'est trachten te 
.ieder- ven; ·zij, die· gemakzucht -ste_llen poven plichtsbetrachting; 

.. zij/ die alle· goede ,pogingen van Bestuur en leden torpederen, Zij 
komen •weer aan, nu dé bàl gaat ro,llen, · 

Thesaurier, zet U neder en schrijft voor elk: f,0,75, Het is 
hun wel drie kwartjes waard om, droog te blijven. Bovendien, zij 
die niet opkomen, .brengen weer leven in_de brouwerij, Het wordt 

· anders zo eentonig, Nu kan er ,weer een aanmerking gemaakt worden, 
.:1elden van de clubl · · · 

•Lens C en D _sneuvelden tegen de ietwat v;ersterkt~ Dmo-for
·;iaties met resp. 5-1 en: 7-1 ~ Het ·spel bereikte in beide wedstrij
J.en aan Lens I zijde gee,n hoog pèt'l. 1 hetge·en vooral bij de C:.comb. 
;;Ëien verbazing behoeft te verwekke,n, wijl door--het absentisme van 
~nkele clubgenoten met kunst en ylieg11erk een ploeg bijeen werd 
"gegaard".· Elen paar spelers• máäkfén dus een "double",; daarmee 
:Oenijzende meer voor hun. club over te hebben, dan die anderen - 1 

,je-weet-wel, De grote uitslag is· mede daardoor verklaarè.. 
. Op ons "moerasje"- een uitdrukking, waarop Q,Qick patent heeft 

,rachtte de ve:rmin..~te B--comb, (minus 4 vaste en 2 als reserves 
· "-angeschrevenen, waarvoor ijverige _reL1pla9anten optraden)voetbal 
~e ,spelen, :tàt lukte wonderwel! lj:en korfbaluitslag _6~o werd be
i•eikt, ·al was de zwaktè van Vogeèl. -evenzeér debet·. De goals staan 
up rekening van de gebr; v; LÛxemburg, waarvan Fràns .zijn actieve 
clpel blijvend moet prólongeren; van A,Walhain (2) en·W.Verheggen, 
ûe 2e. goal van: î/alhain was een brillante kopstoot ( annex modder-
:,allet). De nieuweling · Deneyer heeft er as.rdig het .oog in,d.ient 
:lich in uittrappen geducht te oefenen en als het kan •• ,in langer 
,orden, Backs en halflinies waren ruim voldoende, evenals de voor-

,,oede,' met'.als uitblinker Fr.v. Luxemburg. Ook.Cees Hattink zal· 
c1poedig ··zijn partij weer blazen • 

. . De .A-ploeg kwam in de g'á':pübl, opstelling binnen de lijnen, 
,ie een: :prachtig bespeelbaár ter:r'ein omsloten, Ook hier waren de 
,udere Vogel-broeders niet in' staat de blaü.wwitten· ernstig te · 
·rerontrusten. Voor ·de rust was he't · spel van A te rommelig, ".zonder 
.i,ijn", doch daarna volgden goede aanvallen over links en rechts, 
,tie in vele doel:punten hun, bekroning vonden, De voorhoede was als 
linie. de best,:,. Hier opereerds' · o .in. H. Overbeek, wiens _tactisch 
.,pel~ opv.iel. Hij deed met het: leer. steeds iet:, goeds •. De half- ' 
.i.inie bekoorde minder, Nao.st heel: -goede momenten ook veel zwakken, 
:et. "ho'-:den" yan de. vij~de],ijke .vle~gels blijft de aan~acht 

' / 
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:vragen. Overigens a.lle. lof v:oór de grote. ijver.· lie · ba6ks _en ·keepei 
waren .. voldoende •. Toch zal hun/spel. voor ·de competite aa.n sterk-
te moeten winnen. In het aYgemeen streve men er in het elttal· 
naar; om met zijn nevenspeler .afspràken -~.e màken, nod_ig ."\roor 
het .. toepassen va.n een "switch'I· e.d •. In moeilijke momenten 'be-' 

, denke men de bal even te plàatsen naar een nevenspeler (dr.i~ :, 
hoekje maken). Een bu±lanspeler bêreikt' soms meer met een, i;rek-' 
bal, da.n doqr zelf te schieten,' terwijl eèn back, die in het_,_ 
bezit van de bal met zijn aangelá.at loopt in richting eigen . · 
keeper, in 99%-·der gevallen de bal àan zijn doelman moet terug
spelen. Neemt geen risico! Zondag' á. s. kunnen onze elfta.llèn •· 
in hun wedstrijden die kleine onderdelen weer eens repete:r'en. '· 
:_~ ____ :_' . · · , . • · _...... ,, : J.v(d IC.·~:• 

'EN.DE SUPPORrERS ZIJN ER'oorc WEbR. ·' 1-·---- - 1 -------1 DE E-C O ] LAAS T A P P E 1. · 
~gramma Zondag 15 September 19467 \ . 
2.30 uur'Quick - Lens .ä 'Quick tei-rein 
12.30uur Quick Lens B , . -~ick teirrein 

·< 

2~ilO uur Lens C de ·Jagers Veld II· · f. · ' •· 
'··.k. 

, 1.oo uur de Jagers - Lens D · .·'Te Werve, · Vredenburchuëg.: 

·' 

.9.r.,TELLING~0 • • • I' . , . _ _ _ . 
A. J ;F.rijters. ,A.v.Huffel., G,Róodenrijs .• , R.Hoodenrijs. ,R,Roe- ·. 
mers .,H.Hà. mich. ,.Ant. v. Huffel;,A.ICoppellê. ;H.Houkes:,H~Ove~, ; 
'beek •. ,J ,V/ustefeld. ,Leider: Jac; v/d ICléy. / · , •. . · · .•. 

' " ' '· . . . . j •• . . . ,• ' • ~~A.ten Dam.,C.Zuiderwijk.,J.v/d Zalm.,J.Zuidwijk.,A,BJgisch, 
·· H.Ieóps. ;A.v. I.uxemburg. ,J .v/ d Poort. ,J ,'i!alsteyn,, F. v. Niel., , 

e.v. ·Luxemburg. ,Res :. Jac ,v, Y/e:,ting. ,S.ICroon., G.Hoeks, ,Leider: , 
If.Janssén~ r -. ·, •. , • · · ·1 . • 

,,· ' • . • ·, ~ . 1 • ' 
• • • ' >' [ • •' • • • -~ • ,,, ' c. W.Hoysmans.,J.v. Venrooy.,c.Bierhuizen:',Ph.de· Heer.;A..:wa1-'· 

-

bàin. ,ïl.Hugens. ,C,l:!attink. ,W. Vèrheggen.,F.v. Luxemburg; ,Htv. 
Rijn,, C,Dubois. ,Res: J ,]ontje. ,li'.v'/d Hoèv:e~'•,Leide;r:J, Vem'èoy. 1 

, ,. . ..... . . . .'. ,t ". ,;. . I' ' •· ,,___. ' •. ... 
D. ;r.Roozehburg.,W.v. V[ijk.,C'.V,isser.,F,_Mourik.,G,v/d steen, -~ 
:a.vink·.·,J .:aom:.,j.v. ,'Zo_n.,P.v/d Salm~_,J,.v. îfassem.,L,Niessen.-,: .. 
R~s: J .Nijman., Ch~Demeijer._,F. vDeelen. ,L.ie, fleert. ,Leider:, , , • . ,. 
N. Schouten. . . · ., . . , , ,, ____ _:;;;__ i ··. ·.· • _:._,_'.:,' . 

, Weer zullen 4 blauvmitte formaties· Zondag het ·'.,,eld. ingaan 
tegen resp.· Quick eh de Jagers-.' Beiden .. 'prett:i:ge tegenstanders. · 
De El::o raadt·· de. spelers aan; dé''.•oefenwedstrij de·n te gebruiken· 
om toch vooral de zwakke onderdelen ti, verbeteren, In de com- ·. 
petit;i.e is dae.r doorgaans geen gelègenheid voor. Afschrijvin-

' i ' 
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.... ___ ""'! ______ _._ ______ ...., __ r-------~-~-----------· .. -----------
. gen zijn natuurlijk- niet. welkom,· omdat <j.e tijd aanb:eek:t om de_ 

combinaties tot vaste elftallen om te vormen. · , . 
' . , . . • 1 • • 

iJITSUGEN ZONDAG 8 SEPJ', 

Vogel 1 -- Lens A 2-9 
Lims B . - Vogel 2 6-0 " , 

• lll.no 4 à.. Lens c· . 1.-1·. 

lll.no 5 - _Lens D • 5-1. 

BOETEN, wi:gens niet opkomen: 8 ·sept'. j ,1; ad, .f ,o._75, .. 

J ,Roozenburg, ,J ,v/ij. Zalm,, G,Hoeks, ,l'l,Hoe:fna.gel,,J ,v/ d Poort,;' 

J,Zuydwijk,, C,Bierhuizen, ,H,v, Rijn, ,J ,Bontje,, w·,Ruysma.ns,, ·' 

D,v/d Fut~en,,A,Wagemans,,L,v'/d,Wal, • . E c O 

. ------------------------------------------------------------
76% E N 5Q% .T E W E I N I G, _ -

:llan klein, niet .;ingewikkeld rekensol!lllletjel 

Onde:rwerp:~ltraining~ ' ' 

Groep 1, Verwacht 100% ., Opkomst 24% ·· 

100% - 24% = 76'1,. • _- - · 
Groep 2 Verwacht 100% Opkomst 50% 

·_ 10•% - 50%"' 507'... '• · 

_,. ... 

l'la de serieuze voorbereiding, die Bestuur en ID::o zich ge-_ 

troostten, is dit het resultaat van de 1e Donderdagavond, 

Het is toch onbegrijpelijk; dat, nu er week aan week vàn 

de daken _wordt verkondigd, hoe npodzakelijk het volgen van de 

zàaltrà.ining is, er een groep in, Lens bestaat, een groep van _· 

. 50% leden, d..'.e het nodig oordelen taal noch teken van zich. te 
\ . ,' . , _, ~ ,. ' 

laten horen en de training behaml.3len als quant:i.tö nègligeable, 

r Wat willen die m:msen toch? • · 

Als Lens "hoge ogen wil gooien", dus meer, wil bereiken dan 

de middelmaat, is dit dàn de houding, die de jleg plaveit na.ar -.. 

· succes? Lopen deze leden met een bord voor het hoo:fd? , _ 

De7*-en zïj, dat kampioenscha,ppen als een lepet pap te slik~ 

leen zijn? Gaan zij -mar.k aan het euvel van deze tijd: de ik,.,voel:. 

e~niks-voo:r-manie? · · ___ · " _ 

Jonge-kerels, die je bijl.{ans moet slepén naar de.tra~ning, 

Komt uit. je zelf en· ik heb !l,Qhting voor je! · · 

· -~---------------:__. __ ..:_:L • .:_;;..;_..::..~_'..:.-:--:.:~ ... ..,-2.:~~.,!! _ _:__:.;., -

UIT HET JU,NIO.RENKA11P,;. - .,,. 

Pro@'amma voór Zaterdag 14 en Zondag 15 Sept,· 1946, --~ 

. ' ) . '. .. .··· . . . \. : ,, -
· Zaterdag 14 Sept, 2,50 :iiur ~enS,:.pup.-Ooste:rboys pup, · ~• 

,Zaterdag 14 Sept. 3;15 uur Lens· D -De "zwaluwen ,· 

Zaterdag 14 Sept.· ' 

Zondaf;l' 15 Se.pt. 12 ,00 aur Lens'' B ' -Oost~rboys 'B 
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Zondag 15, sèpt, 1, 30 uur Lens - . Graaf Wil lei ~I-Vac ,. . . 

. Leiders voor Zaterdag de hereil.: \7,V;j,s;e:i:..~J.v:Wassem,.,).t'.L~ém,,. , 
. ' •. : : . . 1 , , burg •... 

, Leiders voor Zondàg de h'eren: J. Walsteyri. ~Vink,, Ju.f'fermari.s~; ,: 
, • . . . - . . . . . I· . . . . 
Pupillenwedstrijd LENS - Ö0STERB0YS, S,Blekempleri.,P,Dêkker.,. 
:e,Evers. ,H.Haket .·,J, v ,Look, ,N.Romeyn,, Tj ,Westendorp. ,J.Boort.:. · 
Jjl&l,,A,v/d Geld,.,C,llaleman.,R~Roemers,;Resi -B,Bèrsboom~,L.v.' .' , 

Zeeland. · . :, . . · . ; . · J . . . . : ··. . 
ENS D - DE ZWALU\lEN: W,Gelauff,,_J"Schouten,,F,Polders,,A,Ux,

banus,, W.v"Roon,, W,v d ~een. ,M',Semeyn, ,ïi.WÎegmans., W,,Visser, .· 
·: . A, Speelmans. ,B.Herfkens., Res: A,Strous. ,L,v.zeeland,S,Bleke:e 

molen. · , .. · 1· ' . . . ·• 

LENS A-,,. GRAAFiiILLEM II VAC. J,v,Welzen,,J,v,Luxemburg,, .. · 
A,Haasjes. ,P,de Ileeuw ~, R,Wustefeld,,H.v.Buk~',J .Roodeprijs., . , 

· F.Jlou\\meester. ;J .Grottendieck. ,P.,v/d .. Valk;, W ,v.,B,lijswijk, · 
- . ' ':-; . ' . _,. - ', 1,( . • 

LENS B ,- 00STERB0YS B: P,v,Leeuwen.,G.Kolde'\'ijn.,H,v,Hirtum~, 
E, ten B\3ige. ,Alb,Ruygrèk. ,H.v ,Niel.,F.Dullak,t. ,A,Hoefnagel.; 
J ,de R9os .,:e. Vollebregt,, W ,Hegge,Rès :J .Jage:tman,; G·.Lam. ,P.v/ d 
Broek., A,]uyvestein,,, J ,de Bakker, , . · 

--~. • . ¼ 

· UITSLA.GEN- 0EFIDl\ïEDSTRIJDEN · 
Lens C - R,K.W, V, V, 6-1 
Lens D - De Jagers 1-7 
Lens A - Zwaluwen 11-0 
Lon.s B - De Jagers ~2 _. · 

-~ ,, 

. ·. ~ ' . . ( ·, \'' -· 
B0ErEN: \leg'?ns niet opkomen zonder afschrijven: c.Hillenaar,, 

,, G,Teunissen,, G.Koldewijn. ,H,voHirtum, ,A,Ruygrok. ,F,Dullaart. ·. 
. . , ' . . 1 -' " • . " -

· Bij herhaling zullen'bovenstaande" spelèrs aan het Bestuur wor-
den. voorgedragen voor uitsluiting. van een' of meer wedstrijden.· 

' • 1 

Afschrijvingen worden alleen geaccepteerd voor Vrijdagavond . 
r - . -·. 

met opgave .van redenen ~ij lie~ Jucjo~secr... 5Iteeuwbalstr; 9e:, 
Jlus ook degenen,die er een gewoonte van maken op Zaterdagavond 
of Zondagmorgen af te kèmen zeggen, worde'n beboet en lopen ile 
kans om geschorst te worden. ,: ..•. _· ·. · •, ·· f. ·. ·. ·'· · · 
VERPLICHTE TRAINING, Vooi: 'de spelers van hè~ A en :S:..elftal 'op·,' 
Donderdagavond om 7 uur precies il). d_e gymna~~iekzaal aan de: . · 
Herschelstraat, De jongelui die ·echte~ wegens lmiswerk of an.:.'' 
dere plichten verhindèrd zijn, mèéten dit éven sèhriftelijk .·' 

" > • • ' .• ,·• ,, • • •• \ 

mededelen aan het bekende ,adres·, ,, ·· · 

r 

., 

, 

. 
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----------------·----------------------------,.----------ONS CLUBBLAD. De junioren worden, .dringend., verzoc~t de Lens Revue . 

goed door te iezen. Vooral_ dé rub.rieken 11Va.n het Secretariaat Il, .. 
"Lena r Zakagenda"· en 11van Doel tcit Doel",. zijn uiterst belang-_ ·: 

rijk. Laten. wij niet vergeten dat:dé. leiders geen lopende Lens.;. 

Revues zijn. ·: _ ·' JUCO , 
---, ----~-,----~-~----·-~-------------------~-y-------~ 
DE ZAALTRAINING BRENGT ONS IN DB VEBi!STE- CONDITIE.. . . ., 

. -----------------------~--~~----------~---~----:-
Y .4. RIA· , .. - ,.• .. 

' \. '.".• . ' 
Op Maandag 2 September is van J.oop van Wassem o,e tabaks- ., · 

kaart verdwenen. Misschien_ is dit waardevol papier op de club,- ·i · 

avond uit Joops portefeuille geglipt. . , . ·' 

____ ::~e k~-~~op uit_ ~E::~E~::..h~lp~n?_::,,,___,_.,. __ ..:.._.: __ ~· .. 

0 N Z E A D V E R T E E R D E R S. . , . ' . . 
• > 

-·. • • • ~. ' • ' ,- .-, • ;: 

. , Het drulcfoutenduii/eltje heeft 'e~'ván onze adverteerders -
tevens Donateur - een poetá gebakk:~. Rei. betreft .W.L.A. Verhoef, , 
die op de Sportlaan no, 87 -en niet no •. 97. be:v,,oont.· 

Bij deze gelegeuheid bevelen wij tevens onze adverteerders 
nog weer eens aan in de belangstelling .van .aJ.. onze lèze;-s en 
lezeressen,· · · · · .. , · 
----------~-------------~-~'.""-:---'.:--:-:--~-~--~~~-----~ 
M: .O'D ER N E-V O ET B'A L TIP s.' Door. J.v/d Leek.· .. 
stelt U voor; U zit op de tribun.;e op ,een ,zodanige !'laat~, dat. 
u·een uitstekend overzicht•hebt~ U beziet.één e·lftal. U he'ót . 

• een fototoestel in de hand;, Kl~ar? Da.ar ga.an ,wij dan! · De links..:: 
midden.van het -elftal heeft de bal zoo juis~ b;i.j een _vijandelijke 
aanval uit een voorzet van den J.:\,r.ksbiliten va.n..de tegi,npa.rtij · ·•· 
bemachtigd. "Klik", zegt Uw toestel, U drukt af en U heeft een ·., 
beèld van de'opstelling van het elftal op dat moment. · ' 
De linksmidden· piaat_st de bal rech'\; vooruit voor den reeds p<>-'-: 

sitiekieZ!3nden linksbinnen • .Alle spelers, de doelverdediger uit7 
gezonderii, kiezen nieuweposities,-door deze spelsituatte.1:e'.I'-," 
eist. Op 'dat moment klih."'t weer )let· fototoestel en U heeft een .. ' 
volgende ,beeld.· · r. · •: ; ·• · ; ,_. ·•, . · . ·. · .· . . •. · ,. · :, 

De linksbinnen ,spee1,t qe bal met, e~n verre pass'. voor. dem rechts::.:· 
buiteri. · liet beeld van de opstelling op· dàt lllÖment legt U vast. ·• . , 
U hebt. dus. drie spelsit~at,ies vastgelegd, waarbi;Î de ·oal na.ar , 
een anderen speler 'geplaatst werd én: waarbij van, ,Î.lle spélers :.-•' 
vereist werd, dai; zij een nieuwe' positie i:riname!h · . • : 
Natuurlijk zijn er nog .talrijke beelden zó te vormen,·· Al 1deze ·, .: ' 

beelden, :l.n de goi,de volgorde a.c~tér e:).kaar _gepla~tst, d_oen ,eèn· 
film ontsta.e,n, waarop te, •zien ·is,; dat b-ij elke. ·spelsitu:atiei ie-. 
dere speler een nii,uwe ~ositie kiest 7 .(wordt vervolgd) ·' ·: .. 

. , 

', 

.. 

' ' 
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-

-- . ---- ---
Jaargang. 1946-1947. , 1iseptemper · .. , : j_ 

====================== ·========. "'============ ·-. =============== 
L E N' s' z A _K A G E ·N D A,. . • j 
Donderdag 19 Sept. Zaal training Sen:ï,oren in _de1 Da Costástra.at 
om 7 .15 en 8, 15, Zaaltraining Jun~9ren in de Hersc:helstrBcS,t om 
7.00 uur. . ,_· -· j ; •. . . ., 
Vrijdag 20 Sept. :Bestuursvergadering om 8. 00 uur '\)ij dhr.- J .J • 
v. Luxemburg. · 1 

'Zaterdag 21 Sept. Lens C zet_ de_comp~titie 1946- 147 in~ ,. 
Zondag 22 Sept. LENS 1 - WI!l!EJ..MUS 1.:coMP. Lr::'.'S 2-3-4-5:, 
Lens A en J3 vangen de competitie aan.· 
Maandag 23 Sept. club bij Alsem 
Woenadag 25 Sept. Contactavond. 

., 
.f 

-· t Zondag 29 Sept. H.Mis • in Groenesteyn· •. • ---- . . - "----'-------------
V •. A N D E. R E Jj A C T I E. 

"Gordt u-aa.n"~ 1-
Veldtraining, zaaltráining; oefel:lwedStrijdet1,, !llentale. training, 
allemaal schone namen voor nuttige zaken. Allen echter zijn ze 
slechts middel, want het. eigeillijke· :doel in voetballand· is de 
komende '17edstrijdcompetïtie. Nog enige da.gen scheiden ons van 
hot elk jaar terugkereflde g:rote mqment, dat' het horloge van de 
arbiter het tijdstip aangeeft, wáa:t'op de baj. ga.at rolleh en het 
spel weer mag beginnen, dat over de hele wereld miliioenen .men
sen bezig houdt en hun verstrooiing b?,edt. Er ~al si:anning zijn 
rondom de krijtstrepen, die het spèelveld bepalen. Daar staat 
het publiek, dat van het voetba.J.spei houdt, -~ staan de sup-· 
port ers met hun· hart tot barstens :toe vol V1l.ll. gÓede weµsen voor 
hun club, hun jongen_s. Ja; de Le!].!:3familie zal, ~r weer zijn, wij· 
zullen elkaar van week tot w_eek ontmoeten in het onvolprezen 
Zuiderpark; wij zullen onze dappe:t'e mannen vergezellen bij hun 
tochten in v,ijde omtrek, want, wij houden van voetbal en var. 
Lens. · · ·· ·· ·,· · · · : · 
ÓOk gij spel ... rs, zult er zijn, ~lke li:eer dat gè_ o'p Uw poèt ·Ylordt , · . 
verwacht. îTij. rekenen op U, leger' van strijá.~rs voor ons b],aüw 

en wit_! Het wordt nu ernst.· ünze· club, Uw club, heeft U nodig 
in de komende strijd om de bal. Wela,a.n, wat i1e1 Uw antwoord: Zal 
de trouw blijken? Ja, wij. weten het: nu zult g~ er bij zijn om · 
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als een man de strijd aan te binden. Lens wil omhoog! Zoals 
een bloem zich uitrekt en zich rinht naar. omhoog, naar de 
stralende zon, zo wil Lens Uw club, opstijgen naar de hogere 
regionen van voetballand, En w:i.e zou zijn club willen belem,. 
meren in deze drang om· beter te worden, om meer te zijn, om 
zich op te werken? Tu.t ware Vel,'foeilijk en ·een grote schande. 
Komt dan makkers, gordt U aan!' Gij keepers, staat als een 
stad van marmer, onwrikbaar, en waakt over Uw heiligdom! 
Jla.cks, als bergruggen zo onverzettelijl moge Uw weerstand 
zijn! Halfs met Uu dubbele taak, zwaait Uw tweesnijdend 
zwaard om -voor U en achter U de vijand te weerstaan! En gij, 
voorwaartsen, rent als -de antilopen, beukt als een stormrà.m, 
laat Uw schoten àissen als glo.eiende kogels. Komt aan, allen, 
allen, allen! Gordt U aan! 

REDACTIE. 

VAN HET .s E C RE T AR.IAAT. 
Bekende adressen. . 
lag. Eestuur·:-J.v/d Kley, voorz. F.rambozenstr.· 45,te1:33S842. 
Alg. Secr. A;v/d Kley, Gaslaan 54, Pem,ingm- W.v.Eoheemen 

Okkernootstraat 12. 
l!edstr.secr.Senioren: ]l:.Houkes, 2e Schuytstraat 60 • 
Wedstr.Secr.Junioren: A.v. Hu:ffel, Sneemvbalstr,98 

. . . 
lîieuwe leden: Jun. A.Speelmans, Reiviusstra.at _83 

Jun. G.v. Roon, Linneausstraat 104 . . . 
Nieuwe donat~_!l(trices): C.Beumer, Hondiusstraat 10 __ 

· H.v.Reeseuijck,Eoksdoornstraat 11 
' ·N.v~Vendeloo, Jan v, Rodestraat 124 

. E.v/d Ho~t, .Ant .fuijckstr, 140 

Ad.reswijzigi~Lid R.G.Prins·naar Hoog l3uurlostr. 102 
: Tel, 399642 • . 

Van J~r1:n-· na1;· Seniorenafdeling_; G.' v. Wijk 

Train~: Ter voorkoming ·van misverstand wijzen we de nieuwe 
leden, die zich de laatste maanden hebben gemeld, 
en geen circulaire inzake de training hebben ont-· 
vartgen ér op, dat zij de eerste trainingsles moeten 
volgen. Dis DO:(IDERpAGSAVOlillS 011 7 .15 UUR. . 

Uitnodig:b]g aan a'.!-le Junioren, Senioren en donateurs met hun 
dames, om ter operµng van het seizoen de H.Mis (met Alg, H, 
Communie)bij te wonen, op Zond~'-.?9. September a~!!.:_ in de 
Kapel van "Groenesteyn", Loosduinscheweg 529 A, •s-morgens 
om half acht. · · · 
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Uitnodiging B4ll R.R/,leden van Bes;tuu.r, Pé Pé-, Too en Jucó,als
,mede de R.R,_ Vink en Ruygrok tot ç,~jwoning van de con; actavond 
op \ioensdag 25 Sept. a.s. om 8 uuz:. in Caf'.e "de Groot Rerldgiri", 
Roèk,Groot Rez:toginnelaan ~ Suezkade, 

-. 
_ Jlestuursvergader:t.ng: De 'II,R, :Îlestu{u.sleden:.worden om: -8 uur :ter 

vergadering ve'rwaóht op Vrijdag 20 Sept.-a,os; -
bij dhr. J ,J .v._ Luxemburg, Copernicusstr.56 

Diploma's: Dezer dagen wordt met de uitreiking van diplom:a 1s 1946· 
-1947 een aanvang gemaakt, · 

Roofdveld: Deze week wordt· de laatste ~d gèlegd aan terrein r. 
Ret Bestuur vertrouwt, dat de verbeteringellc-voor het 
a.s. seizoen afdoende züJ.len zijn. Gevoegd bij .de ver
groting•van de duilcers, voor eon betere watèrlozing 
in het ZuiderJ;>ark, · zullen hopenlijk '.de te=ein afk:eu-' -
ringen verleden tijd zijn._ _ .• 

Doeltrappen,· IE!der ·begrijpe, dat na de kost pare repara-ties' dé.· 
doelen op het te=Elin, I gespaard moeten blijven voor -
de competitie-wedstrijden, Doeltráppen krui daarom. · 
niet worden toegestaan, Binnenkort· z-a.:t: een oe:l!en- · 
doel achter het eerste·ve:[d•· geplaatst worden. 

· · A;.v/d KLEY ~- S~c~. 

Y._!..1!_ D O E L T· 0 T D O E L, ·;, · . . . 
Een heerlijke nazomerzon pe@pllltigde __ de wedstrijdl;ln van de blauw
witten. Vele belangstellende lijnmensen hadden zich geschaard 
om de grazen van het Qµickte=ein, wiià.rbinnen -Lens· 1 aantràd ' 
tegenover een sterke Qµick"2 en 3 comb, Frijters, die de kat 
stunrde, was :vervangen _door W,Huysnians. Relmich .bezetten ·de· links~ 
achter, .R.v, Rijn de linksm:i_.ddènplaats. De strijd is het aanzien·_ 
waard geweest. Voor rust was de strijd het boeiendst. - 'Qµick start~ 
te in een geweldig tempo', '•dat hun in een paar minu.t.en: een 2-9 · 
voorsprong verschafte. De reactie van ons 1e V!aS fel. Met •.élan 
en vechtlust wie:t')?en· onze spelers zich in de strijd, die volko- _ 
men open was, al bleef het veld werk van dè gastheren wat soepe---· ,.-. 
ler en ruimer.· Door i;empospel hieven de blauwwitten "dit kleine · 
nadeel op, Rist ging in met 3-2 voor Qµiek, In de 2e. helft was 
het Lensspel kwalitatief m~er. lio arbeidsverdeling '\1as- z9o.k, ·. 
hetgeen o.m. tot uiting kwam in het _verwaarlozen van onzen 1'.(Ïchi;'f!
buiton, Het positiekiezen was ondoordacht, Y!el bleven• de voor-o 
trekkers ijverig spelen, wel legden .zij hele afstanden af,_ maar. 
hot was eon teveel aan lopèn, een teveel aan drijven. Oorzaak! 
slecht positiespe'.L! Gevo·lg: lager tempo! '.Do tegensteiling met de 
1e helft viel op, Eerst behoorlijk teamwork, daarna me8r een 

' . 
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elftal van individuelen. Incide~teel was er zeker nog van goed, 
spel te genieten. Diiit en goed in!l,_iviçlueeJ. doorzetten gaven Lens.'. 
een zeer bevredigende 5-4 zege.· . • : . 
De wedstrijd van Lens 2, dat ook reeds in een andere comb •. bin.:. .. 
nen de lijnen kw8Jll, eindigde ·fu een fraaie ~1 overwinning op 
een niet te· sterk Q.uick-elftàl~ ·aok hier vielen'vele goedè mo-. 
menten te_notere-lJ. en kflam het meermalen tot· een vlot spel. Voor
al in de voorhoede schuilden-d:preijls goede combinaties, die 
met vele schoten afg8'17erkt, wa.à:r:vaD: er 5 doel troff~n. 
De spe+ers van Lens 3 wachtt6:ll tevergeefs op het 2e van dë Ja;'. 
gers, van welke club niet één spéler verscheen. Was dit een ge-

. val van niet opkomen of waren ·er ·vergissingen in het sp:i? · 
De ])-comb.sneef'de met 6-1 tegen. een Jagers-elftal, dat uit 
oudere, maar meer geroutineerde "spelers bestond:~· De sterktever..; 
hou~ing rechtvaardigde de uitslag niet. Bi;j de .4e blauwwitten 
werd een goede sch~tte~ en doorzettèr gemist; dio het soms be-
hoorlijke veldspel· had lomneri bekronen. · · ' 
- J.~L 
D.'E E. c."ö. BLAAST A p"p:îi: L.- ., 
De competitie indeling van Lons.1·1uidt: : . .· · 
4o KJ;àase B K.U.V.B. Z.L.C. (Leiden) Rijswijk.;Zwa.rt-Blauw., 

. Ro~1.oop""'{Voorsêho~ên~ B.T.c. -·~•~•A• v. v.· (Leidschendam) Dc 
J~ers.,E,S.D.o •• ,Lomg _ en Snel.,,ülhel:mus (Yo?rburg) 

Boeten1-•äa.. J.0~75 wegens.niet ppkomen 15 Sept. j.l. J.F.rijters, 
· ·A~ten 'Iam.,C.ZUiderwijk.,J'-v/d Poort.,S.Kroon.,G.Hoeks.-,G.v/d ... 

:s:t;een·-~P.v/d Salm.~L. do We.ort. · ·. . - . 
Bije~!!:L-1.~ ... !'.!f!:ê-_l.: Het 1_e e]ft,al en ros~rves komt Donder~. 
avond na a.:floop. van de training.èijeen in Ca.:fe. Du Commerce; 

~tlaldeck Pyrmontkade, ter bespreking van de komende wedstrijd. 

· Op~teîli.ng competitie!-_elitall_e!1!,_ Do Spelers, die niet regelma.- _ 
tig kunnen· spelen·, waarschuwen even het E.c.o.-secretariaat:. 
2e &.:huytstr~. 60. Er kan door de E.C.O. rekening mee gehouden· 
worden b_ij de opsielling. . . ·. . · · . . _; · 

Vo_2!:_ de aan~ van Lens 1 - Hilhelnru.s 1, dienen de spelers bun 
aan~oerder te kiezen.·Het Beatuur stelt R,Houkes voor. 

PROGRAMMA. ZONDAG 22 Sfil'.l'E!IDER 1946;. - . · . 
. Lens 1 . : - Uil.helm. 1 2~00 uur Veld .I 

De Jagèrs·- Lens 2 2.00 uur Tè Wervo 
Lens } ~ D.H.L., 12.oó uur Veld I · . 
Lens '4 ... D,R.L. 2r30 uur Veld 2 ·, .:. 
O.D.B. - Lens ' 1.00 uur ZUiderpark 2e gedeelte 

achtur A.D.O. 
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1e El:f:tal: A.ten Dam.,Ä.Fgefnagel.,H.Helmich.,R.Boodenrijs., 

'R.lloemers.,J .Willems .,Ant.v. Ruf'fel. ,A,Koppelle. ,H.OVerbeek.; · · •. -
H,Houkes.,J .• :c!istefeld.,Res.;. H.v. Rijh.,U.Huysmari..Leide;i-: Jac.·-' 
v/d 'JD.ey.,' - • •· ... , .· · .. · · · . • ·• ' 
2e Elftal: J.Rrijters.,J.Zuidwijk.,J.v/d"Zalm.,A~v. Ruf'fel., 

· A.Bogisch. ,H.Ka.ps (a.anv) Á.v. lllxemburg., 'il. Verheggen.; J. Walsteyn 
F.v. Niel. ,e.v. Luxembuxg. ,Bes: "G.Hoeks. ,J .l3ontje.,Jac.v. Wes;.. 
ting.,Leider: H.J& •rurnen. ,· - - -
te El:ftal: W.Huysmans.,J.v. Venrooy.,C.Bierhuizen.,Ph.de ieer 
a.anv.) A.\7alha.in., F.Mourik.,C.Hatt:ink. ,H.v/ d !lurg, ,F.v ~ Luxem

burg., W.Ilügens., c.Tu.bois. ,Bes: J .Sinjorgo.,J .Nijman. ,F.v .Deelen, · 
Lêider: J.v. vènrooy. . -:- · · · · · ~ . · -· . . · 

· 4e Elftal: J. lloozenburg.,C.Visser.,W.v. Wijk.~H.den Ilri~ve;r~, 
G,v/d Steen. ,B.:V:ink.,C.Zuiderwijk, ,J .v/ cl Poort. ,P.v/d Salm., · · 

· .·J .v. Wass.em (s.a.nv.) ,L.Niessen.,Res: D.lfugens., Ch,JJemeyer. ,J. ": · 
Cools.,R.\7illemsen.,Léider: A.v/d 'JD.ey. · · · · ·· · · · 
5e Elftal: W.Hillena.ar.~G~v. Wijk.,Á.v. Hoeven.,G.Luyclpc.,; .. 
·s.Kroon faä.m,) L.Bprsboom:, J .Bom. ,M.Hemines. ,H.Albers• ,N .J:Ioéf-

. riagel.,L.de Weert~,Res: H,VÓs~,J.Wagemfuis .,L.v/d Wal.,B.BQs., 
, .,D.v/d PU.tten.,Leider: N.Scholl:teri:. ·. . . . -

. . 
Het aantal beschikbare spelers zou. het opste-llen: van een.zesde 

. éoinbinatie wettigen;. Gezien het p-ote 'aan t!!-,1 a.fscln'.ij.v:yigrii:i,, -:--
- - en-wat erger is, het aantal ·spelers dat zonder lµmnisgeving. 

wegblijft, duxven wij dit risicó'·niet, op ons te nemen. . 
Voor het 1e löllftal ·1uio.t a..·s; Zoha.ag de bel voor de eerste 
ronde. "J3Èlschouuen wij de ve=ichtingen van Wilhelmus in ·het 
vorig. seizoen, dan wacht onze vog,rtrekkèrs een zware· -taak: 0 _ Wij .. ,. · 
,zijn er echter van· overtuigd, ,dat met inspanning van álle k:rach7 
ten cm daarbij, de vaste wil· om te _winnen, een goed resultaat 
kan worden bereikt. · 
Voor dé overige· elftallen '\7eer ·e'rikele prettige selectie'l7edstrij~ 
den. Do competitie nadert_ ook voor jullie •. zet je béste beentje . . . 
voor , lui. -· a - • · 

E.c.o. 
. .. 

,-.; 

• -.. 
. . 

- •f' • -~ " 
.• 
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. ~ voor .?aterdag 21 en Zondag 22_ Sept; 19..46. 

.:,. 

?aterdag: 3.00 tiur competitie LENS C -: Q!J.ICK STEPS,.· Veld 2 
?aterdag: ,4. 15 uur vriendöJ:ih; LENS D - OOSTERBOYS Veld 2 
Zoncl:ag -: 12. 30 uur competitie. R.K.A. V.V. - LENS A Leidschend. 
Zondag : 12.30 uur competitie LENS.B-;- .D.)l±.. Veld 2 
UITSU.GEN ~Alî ~4 en 15. SEPTEMBER 1946. · . · -:.-

LENS pup. - OOSTERBOYS.pup. 4-3; LENS A - GR.IT. V.A.C •. 1-1; 
LENS B - OOSTERBOYS B 5-5. ' • . . 

OPSTELLINGEil VAN DE ELF.l'ALLEl{ . . 
LE!,S·A: J.v. Melzen.,J.v. Luxemburg.;(aanv.) A.Haasjes.,Th.Brin-
kel.~ R. \7üstefeld. ,H •. v. Beek., P. de Leeuw., F.Bouwmeester. ,A.Hoef
nagel., P.v/ d Valk., Roodenrijs. ~Res: W~ v •. Blijswijk. ,J .Grotten-,, 
dieck.,Leiderf! de heren: J.Walsteyn Sr.,H.ViJik.,W.Vïsser.~., 
Samenkomst: 1'1.15 uu.r bij het 11\laohtje"; halte Blauwe Tram. 
LEUS :s:· ·p.v. Leeuwen.,aanv·. )·. E.teri Berge.~G.Koldèwijn: ,H,v.Niel, 
A.Euygrak.,H.v. Hirtum.,F.Schippers.,A.D.zyvestein.,J;de Roos.,·_. 
P.Vo]Jebrejst.,W.Hegge. Ras; P.v/d _Broek.,J.Jagerman.,J.de Ba;k
kex.,P.Pellekoorn. Leiders de·heren: P.Juffermans.,J.Goemans. 
LENS C:J.~e Bakker:,G.Lam.,J.Jagerinan.,1!.v. Hirtum.,F.Sohippers.,· 
Th.Zuydwijk.,J .v/d Gaag.,A.D.zyvestein.,aaiiv.) T.Heydra. ,M.Ge
lauff .~P.v/d BroeJ;:.,Res: C.Hillenaar.,J.v. Rijn.,A,Nieu,7en)luy.,
zen.,G.v. Reep.en.,Leiders de he.relt: J.v. îlç..sBem.,J-:(¾pemans~, 
w.visser Sr. · , 
LENS D: vr.Gelauff.,F.Polders.,w.v/d Steèn.,J.Schouten.,A.Urba,.. · 
nus. ,A.Strous .,M.Semoyin.. ,A.Speelma.na., '.I. Visser (aanv)ïl.Wiogmans, · 
B.Herfkens. ,Res: s.Bleekomolon·. ,B.Borsboom. ,A.strous. ,L.v. Zee- . 
land,i-,Leiderstdo heren; ~!,,Visser Sr. F.r.v. Luxemburg • .. + "J". Bo.or man · . . . 
INDELING DER COMP1"'TITIE 
1 F; LENS A; Qu.ick Steps; R.A. V" A;D.H-cL.; R.lL,A. V.V.; Oost~rboys . 
2 D: LENS. B; D"W.-0,>;' DaHaL.; K.R.VoC.; G-•D.S. 
3 F: LENS C; '\lestlaildia; Qµ.ick Steps; D.H.B.R.K. 
4 F:. LfilTS D; D .• H.L·.; Oosterboys·; K.R.v.c. 
ZAALTRAINilm: 
Voor alle spelers van het A- en hot B-olftal op Donderdag 7 uur 
in de school aan d? Herschelstraat • .Aanyang 7 uur precies. 
DE COMPETITIE BEGINT. • • • • lfil KOMT HET ER OP AAN ••. • • • • 
R.K.A.v.v. - LENS

0

A. -Zoals wij zien, zijn er slechts 10 compe
titiewedstrijden te spelen• Dus elk verliespuntje weegt dubbel 
en kan eventueel het ~ampioensoha.p kosten. Denkt daar goed aan! . .. 

, 
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Verder: speelt veel vinniger dan 1.1. Zondag,anders blijft_ <ie _ 
volle buit bij de Leidsendammers. Qa.a.t in het veld met de wil om 
te winnen en je ten volle te geven~ Tot slot.~ •• veel succes!!!! · 
LEUS B-D:H.L: Hier slechts 8 wedstr:i.jden. Hetzelfde reèept dus -
als dat~ het A-elftal. Alleen weegt hier een jelijk gespeelde 
of een vsirloren wedstrijd nog zwaarder! Loopt elkàar niet in ·de 
weg. Probeer wat harder te trappen en beter· te plà.atsen.Vooràl 
de achterhoede goed aanpakken! 
LENS C-QUICK STEPS: Hier slechts 6 wedstrijden, dus nog zwaarder 
dan onze broeders uit ·het A en .Jl--elftal. F.en goede start doet het 
hem dus. Goed. op je plaats blijven,wat barder schietèn en de mond
jes dicht onder de wedstrijd zijn factoren, die je aan een ove:t'
winning kllnnen helpen · . · . . • · · . 
Voor LENS D de laatste oefenwedstrijd (2 x 20 min) Er zal getracht 
,;orden om ook nog een ,_E-elftal i..'1 te schalcelen, zodat. alle jon-
gons regelmatig lrunnen spelen, Hog een paar leden en ook dit komt 
spoedig voor elkaar! JUCO. 

'Y_D-IA . ,. 
Mooi en goed ziJn ze, de voetbalsloffen van Jan ïlalsteyn,maar . 
zi;in fr1lle voetjes zueven er te vri~ in rond. Uie wil ze (maat 
1Cr2 ) in ruil voor zijn eigen laarzen? . . . ~ . 
.ANDRE VAJ:T Hllli'E'.EL en mej. Jo Vergeer hopen op Dinsdag 24 Oct.a.so · 
in het lmwelijk te treden. De plech;l;igheid zal plaats vinden in 
de Kerk van de H.Familie, voor de H.lli.s van 10 uux. Wij vensen 
.onzen iuniorsecr_. "n zijn bruid vá.n ,ganser harte geluk met hun 
grote plannen. · · · 

.• :i-.~~· 

TOM TEtî DAil verloofde zich. op 15 Sept. 1.1. met mej. Annie ·Jan
sen. Proficiat, jongelui! 

JOOP STAFFELEU en verloofde stuurden ons een groet vanuit To:-ie-
be~~ . -··-----· . 
H E T K W E K E H V A H. K A :tl P I O E H E Nc 
Ï•Het elftal van _mentaal juist ingestelde speiers, heeft he:; meest 
succes·:! 11 

Deze aan het slot van ons artikel onderstreepte stelling in de 
vorige revue, geeft elke speler een taak die, zoals gezegd, ver 
uit gaat boven zijn verplichtingen, omschreven in het lfuish.Regl. 
Op de 1e plaats dient ieder lid zich volkomen in de clubsfeer te 
bregen. Hij moet -daar verschijnen, waar hij als clublid welkom 
is, d.w.z. zoveel mogelijk de clubavonden bijwonen en op Zaterdag
middag het Lenscomplex O'.'èzoelrel'J.. Het: gped lezen van de Lensrevue, 
ook dat vat niet strikt het eigen elftal aanbelangt, de clubbla
zorgvuldig bewaren en later bundelen is aan te bevelen. Al die 
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dingen kweken clubliefde, bij gebreke waarvan goede veldprés..; 
taties nooit bereik.t worden. Een lid, dat zich alleen bepaalt 
tot het spelen van zijn wedstrijd, is geen clublid en doet 
heel weinig voor de ontwikkeling' van· de vereniging. Rij gaat 
niet positief op het doel af. Clubliefde .is dus prµiair. 
Naast het kweken van oluliefde reikt de taak van den Lenser 
verder. De speler brenge zich in de best bereikbare conditie 
om met de 10 elftalgenoten hoger te grijpen dan·naar gemid
delde wedstrijdprestaties. Roe? Allereerst moet hij zich li
cham,;t.ijk scholen, dus ••••• de training bezoeken, week in 

· week uit. Bedriegt in dit opzicht niet jezelf en het Bestuur. 
Th.3.training slaat 2 vliegen in·een klap. Zij bevorderl de 
clûl>geest en ma.e.kt ons spierste::):sel geschikt tot betere prcs
•taties. Traint voorts op Zaterdagmiddag op zwakke puntjes~ 
bij voorkeur met clubgenoten. To.t animeert. 
Een speler kan voorts zijn theoretische kennis vermeerderen 
mei zeer onderhoudende voetbailèctu:ur uit de Lensbibliotheek. 

· To.ar wordt te weinig aan gedacht. 
En ?lll last 1:ilit no least.!' ]Je speler moet de in de vorige wed
strijd. gema.e.kte, fouten overdenken, er met zijn teamgenoten . 
over praten en ~ich op de dagen.de Zondag voorafga.a.µde, met 
de komende wedstrijd-bézigheden· m.a.w. zich totaal instellen 
op zijn.taak in de ploeg. Deze mentale voorbereiding .bevor
dert men bovendien nog door beperking in het gebruik van 
bier, tabak e.d. en op Zaterdag ,geen bals te bezoeken.· Die 
offers breng je niet voor jezelfàlleen, neen óok voor je 
clubspelers. En voor wie het zien wil, is dat juist het 
mooie in een club. Ook iets doen voor een ander, voor je 
clubkameraad. Aan onbaatzuchtigheid komt de wereld nog 'i'lel 
iets te kort. Láten 11ij spo:::;tcrs, daarin voorgaan. In het 
maatschappelijk leven hebben we er. enkel voordeel van. 
Moge alle LensspelErs bovenstaande simpele gedachten tot de 
hunne:1 maken en daarmede bereiken, wat 'i'lij allen van harte 
wensen. 

KAUPIOEI'ISCHAPPEN! ! ! 
J. v/d K. 

=~=----==--=----=----=------=-===-----=------=-=-------=--. . 
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. · L E H S 1 · Z A K A G E N D. A, . 
·, vtoensdat 25 Sept, cöiitactavond in ~-Groot-. Hertogin 
... Donderdag 26 Sept, Training Sëniqr:~n,. Da Costastraat 

. . · ' . . . · Trainipg A e~ il Junioren, fü:,rschelstraat 
Vrijdag 27 Septi . Bestuursleden;·nàar .Amicitia .; . 
Zate:i:-dag 28 S13i_rt'. . Wedstrijden : .:,;-.• . 
Zondag 29 Sept. 7, 30 u~ H,Mis :in Groenes'teyn, ( 1 s""'.m~ddag,s: 
:Maandag 30 .Sept. Club. bij Alsem. · · · ______ wedstrijde;i2 · __ _ 

. 1 . ', . . •· . , -. / 

.. B E L A.N ·G R I: J K .. , ·~ • · 
Daar er Zondag· a.s.-Motorwedstrijden·worden gehouden :uÎ het':' 
Zuiderpark, is er ~ overleg met q:e, Gem._;Plantsoene;i de yÓigende 
regeling getroffen voc,r Ol).ze- :).eden .. en donateurs ( trices.), ,teneinde 
op vlotte ~üjze 'j;oegang te verkr'..jgen•'tot onze velden,· ,. · 
Voor 2 uur ka.n meri o~~hinderd het Zuiderpak betreden via· de · in
gam,; Vreeswi.jkstraat, Dm 4, 15 uur ·,en. ook ·daarna is men in .de ge
legenheid het 'park te verlaten,. Ieder, ·•vooral de spelers, neme . 
hiervan goede· nota~ •· · · · · 

V 'A -N · 'D E R, E D A .C _T I E. 
TELEURSTELLING, 

Wat in de laatst~ dágen· van de. vorige. week werd gevreesd, is 
helaas .in vervulling gegaan: ons te=ein werd afgekeurd:, El). d;i.t 
ondapks de moei te en de kosten, di.è ·de· club zich had getroost om · 
de bodem te 'verbeter_en, Geen '(/Onder, q.at de teleurstelling hier 

,-, ' 

, ' 
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en daar op de gezichten te lezen was. Voor sommigen beteken
de het een vergeefse reis, anderen waren.al middels de tele
foon of een vriendelijke relatie geinforraeerd. En .de een 
-trok naar Houtrust, een ander naar ~ick, weer een ander pas
se·erde ·?ijn.middag zonder sport. En •s-avonds was het meeste 
leed alweer vergeten:. J.IIen kikkerde wat op, toen de verheu
gende uitslagên van de Juh\oren bekend werden. En ja, Lens 
zou Lens niet zijn, als Bestuur en leden zich nog la.ng ge
vangen zouden laten in de ban van teleurstelling. Er staan 
immers· al weer andere punten op het programma. To.ar is eer
stens een Contactavond voor.Bèstuur en Co!lllllissies, wrui,r nie-,. 
mand van de génodigëi.en zal· óntl-Jreken. :can is er de H •. Mis, 
jaa1·lijkse traditie, :deze keer in Groenesteyn om ·half acht, 
een mooie gelcgeJ;L~e_id :Om Gods zegen të vra,gen over ons werk 
en om onze gestorven vrienden iri ohs gebed··t·e -.gedenken. En 

· een derde punt is, dat ons_ 1 e elftal op dezelfde dag zijn. 
competitie begint. Ons eerstè! Hoe zullen onze voortrekkers 
de bal laten rollen? Met .,~èrtrouwen wachten·wij de resu_ltaten 
af. Wij weten, dat onze·wal::kere mannen mot de ·beste intentil:! 

._ bezield de strijd in gaan. Zij zullen· gever,iwa.t zij kunµen. 
En dat alleen reeds· geeft ons voldoende zekerheid, dat de 
successen zullen koinen,· ,· ,,, ,. 

.ie. begonnen met: Teleli.rstelling; maar eindigen met: Ver-•· 
trouv1en._ . 

-REDACTIE 
----~---~'---·----·• ---'--.....:CCC 

VAN HET SECRETARIAAT 
Bekende adressen. 
Alg. Secretariaat A.v/d Kley, Gaslaan 54 
V/edstr.Secr.Senioren: H.Houkes, 2e Schuytstra,at 60 
Y/edstr,Secr,Junioren: A,v.Hµ:f:i;el, Sneeuwbalstraat 98 

Nieuwe ledem Jun~ F.Schippers, Maagdepalmstraat 80 

Nieuwe Donateurs: Dhr,A.Visser, Noorderbeekdwarsstr. 101 
llhr.P.Pellekoorn, Vlietstraat 9 ·_· 
Hevr.Ç.Pellekoorn,Vlietstraat 9 

Van Donateurs--naar ledcnlij_!J't\ Dhr.H.Koster;v/ d Heimstr, 14 
CONTAC'l.'AVOND 

lle H.H. Bestuurs- en Commissieleden alsmede de H.H. A.Vink 
en A,Ruygrok, worden her.inne.rd aan de Contactavond op WOENs-· 
llAG 25 SEP.JlEIJBER a.s. om 8 uur des avond!' in Cafe lle Groot · ., 
.Hertogin, hoek Groot Hertogim1elaan - Suezkade ~ Mogen wij. de · 
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heren vqor alles .. verzoeken, dèze ayond vrij te· houden?°· .. 

, . 

. . UITlîODIGING . 
: Aan alle .:pupillen en Junioren· met hunne. ouders, aan de Seniqren · 
e4 Donateurs met hJ,lllle daines, tot bijwoning ván'd9 door den'.' 
Geest.Adviséur, Kap. D.Buis, op te·dragen H.Mis, waaronder alge:.. 

'mene. H.Communie op Zondag a.s. in dë Kapel van Groenesteyn,Lóós
, duinscheweg, · om half acht .• · · ··· · ·· ·. ·· · · ·. · · 
.Voor arize goede blauwwitte familie -ïs een' aansporing natuurlijk 
. overbodig. Lens wil ook in geestelijk opzicht de traditie hand- . 
haven en in grote getale ae·geestelijke belangén van de club 
voorstaan. De Secretaris, 

-,.. A.v.d .• KLEY • . ---~---~~~------~-,- .,...~--~-
v AN il O EL TOT. D O,E L. 

Op een vroeg uur ZondagrJ!orgen rinkeldè de 'telefoon. Met vrees 
in het hart grepen we de haak vari hei; ,toestel· en, 'jawel:, alle 
optimisme ten spijt kwam· de consul mede.delen, dát het hoofdte=ein 
van Lens te licht (of liever:te.'zwaá.r) bevonden' en dus.afgèkeurd · 
was. Door· de aanhoudende regen· v'an de laatste weken was ons veld 
oververzadif;d, De·.waterlozing, vrij •afdoende voor het gedeelte 
Zuiderpark, waàrin A,D.O .• en Zuidersportpark ],_iggen, blijkt voor 
het zuidwestelijk gedeelte Onvoldoende .Hèt wachten is nu op een :· 
verbet.erde riolering aan de ringweg .en op mèedogen van mister . 
Pluvius. Voor ieder, maàr vooral natuurlijk v9or de spelers van 
het 1e, was het niet doorgaan van cie 1e competîtiewedstrijd een· 
geweldige tegenvaller. Graag hadden zij van htin enthousiasme in 
dit eer?te treffen met een oude rivaal doen blijken~ De ·goede, 
voornemens sparen·ze nu tot Zondag a;s. als Z.L.C, in Leiden' 
.voor gastvrouwe speelt. ·.·.. ,. , · · ' · 1 

Niettemin :i, de terreinkwestie ui:gënt, want een voetbalclub 
:zonder een goed terre.in, is als een"auto zonder motor, Ma,ar. ook 
·aan deze misere komt een eind •. Want 'macht .het •t Bestuur niet· 
gelukken een permanent huurcontract ino•iusief een afdciená.e· ver
.betering van de bodemgesteldheid te krijgen, dan wenkt in de . 
verte Ockenburg, waarvan de· Stichting vrijwel 'zeker is hèii .. in' de 

..zomer van 1947· aan de.clubs vrij te.kunnen gèven ... · . 
·· . Zo viel niet alleen hèt 1e, 'd.oèh ook het 3e en 4e aan d,e -riat-
tiglieid ten offer. · · · · . · 
/ · · Het 2e bofte door op een behoorlijk terrein oij Te \'!erve'. tegen 
Jagers 2 te mogen spelen.· De stráffe _wind echter deed veel af
·breuk aan het spel. Bovendien bespeelde d.e :amateur-fluitist zijn 
instrument zo, dat het om wanhopig te worden v1as. We moesten hem 

• 

' , 
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echter nageven, dat hij zijn ontelbare fÓut.en ridderlijk : . 
over beide partijen verdeelde, .al vi.el-het zo •Uit, dat. de 
blauwwitten aan het kortste e.ind trokken. Het vertoonde spel· 
was door deze factoren .niet best·.· De stor.nlinie bleek viel · · 
het b'este deel van: ons èlftal te. zijn~ ·Àan d.e. achterhoede .... , .. , 
en halflinie sdieht v.oör. ~e' compefitie-:-Sa!llanste).ling nç,g wel. . ' ' 
wat geschaafd te. wórden:, wil•'het 2e· een serieuze cançtidaat·_ 
voor de top worden, .Enkeie' plaitsen in deze linies moeten 
sterker bezet word.en. De rust van het geval kwam met 2-2,' 
In de· 2e hèlff werden de doelpunt.en broederlijk om en om 
gefabriekt. De twEl'de Jagers waren zo verstandig het laatste 
bod te doen en wonnen met 5-4, . . , 

O, D, B.. had het voornemeri · gemaakt . Lens 5 Qp ;Q_er )2_aadj e 
te geven, hetgeen wonde:rwel lukte, Onze Se elft all ers •werkten·.··· 
braaf.mee aan de 7-1 neèlerlaag, al haddèri' If~Albers,Ä.v,' ··. 
Hoeven en D.v/d Putten de b,;ileéfdheid niet op te komen, In 
aanmerking nemende de bescheiden alspiraties van O,.D,B, is 

. de uits.11:g nief.eéns zo gele;_; cJ.w 1,;. zo onge'l('cer ti~n, tie~ . 
•· was •tge,;ien _h~t. :.Jpelbee.ld ook te ;ve:i;dµren geweest. lat ene 
· ' goaltje van Lens 5 '·kç.n-bescli9t1,wd ,yordçn als de hoge uit

zon9-ering. In ·het volle bGVnistzijn van mijn verstandelijke 
vermogens, adviseer ik· de 'boys van het ·Se, om Donderdag-.· ... 
avond om 7 .15 uur ,te spurten naar· de <Da Costastraat. \/ant 
je m_oet goed,. heel goed, "peuren" •om -uit de bij O.D,B, ge-. 
sneefde verza.~eling blauwwitten, er één te ontdekken, die · 
weet, hoe de gymzaal· er van binnen ·.;el uitziet ,'rippelt · dus 
elke Donderdagavond.niet om, maar in de Da Costastraat, 
linea recta de trainingszaál in. Geeft je spieren, wat·.ze 
toekomen. · 
--------~-. ___ --~· ___ J_.___,_V/_D_._ ~K.;.., _______ _ 

VARIA. 
• Rectifica_:!;_i~. De d:atüm, waa:r:gp A."ldre v. Huffel en mej. Jos. 
Vergeer zullen huY1en,. is niet 24 Octoller, maar Dinsdag 1 
October a.s, :. 
Van ons lid H,Albers en verloofde ontvingen wij vorige; weèl~' 
.=S:rt vacant ie groet uit L~b_u __ r_,,g'-'-·---'-J)_AJ-'-tl'...;K.c.!_. !_'! ________ _ 

DE .. E.C. O. BLAAS i A P PIL, 
PROGRAID:IA ZOUDAG !!9. · SEFT:-:i° 946 

2.00 uur Z,L.c. 1 Lens 1' · Leiden,Leidse Hout 
2. 30 uur· Valkeniers .1 ,-,· Lêns 2 · · . Rijswijk, Hoornpark 

. , 12;00 uur Lens 3 · - De Schoof 1 , Veld I 

.. 



·~--·----------~--------·~· ___ ·-~s.2_:::: __ 
1, 15 uur .. Valkeniers - Lens 4· • 
2,00 uur Lens 5 · , - •De Schoof. 2 

Rijswijk,Hoornpark 
· Veld. II. . 

~. ~ ':t- ,_, .. • .. 
OPSTELLINGEN; 1e elftal, . , ... ~ . . 
A,Ten. liam, ,A,Hoefnagel, ,H.Hel!,ni9h,, R,Roodenrij s., R,Roe,m.ers., 
J, Will_ems-. ,Ant_,v, HÛffel, ;A.K<i;ppelle, ,H,óverbeek. ,H,Houkes·,, 

~ J ,Wüstefeld, ,Res: J ,Fri'jtèrs .,H,v,. R;ijri, ,J ,ïlalsteyn, Leider: " . 
'Jac,v/d Kley., Samenkomst 1.2.39~u1;1r)Ioll, Spoor (op tijd s.v.p.) 

2e elfta1;· J,Roozenburg.,C,Zuiderwijk·.,J,v/d Za1m,';:/;Zuidwijk, · 
A,lialhain,,H,Kops,,A,v, Luxemburg.,W,Verheggen.,F.v. Luxemburg, ·· 
F,v, Niel.,c.v. Luxemburg,,Res: G,Hoeks,,Leider: H.Jänssen. 
Samenkomst: Turfmarkt l ;30 uur, · tram Delft. .. .. . 

.. e efltal: ·W,Huysn{ans.,J,v. Ven:r_ooy.,C.:Bierhuizen.,Ph.de Heèr,. 
G.v d Steeri.,F.Mourik,;C,Hattirik,,H.v/d Burg.,-A.te lley,,W,Hu
gens., c",Dubois •. ,Res: .J ,Sinjorgo • ,N ,Hemmes ,Leider: J ,v. Vetrrooy, 

. ~elftal: vi,Hillenaar. ,J::aontj
0è.; C, Visser,, G,L~cki: ;H'.'de~• · .. 

Drijver, ,:a. Virik., :l!'.:Bogisch.·,J~v/ d Poort, ,·P,v/il. Sab)lf_;J ,v'~ {iás
sem, ,L,Niessen. ,Res: 1,]orsboom, ,H,Alhers. ,N,Hóefnägél, ,Leider: 
N,Schouten. Samerikomst:··;12,30 uu.r ·furfniarkt, tram Delft. ~- 'i•,"--. ·1·t.:: ,,·,.:.:...r-./ ~ • · , ., 

J 5e elftal: ,CJ;,Demcyer,,G,v, WijJc.,Jac,v, Westing,,J\Nijman., 
' S.Kroon, ,F;v. ,Deelen. ,_J .:Bom. ,H.Vos ,·,J .v. Zon,·,J ,Coo],s. ,R.Vlil

l~msen, Res: J,Wagema!)i.J•,L,_v/d\Wf'Lf:B,l;los,Leider: A,v/d Kley. 
INDELING ONDEHA..'7DELING _))EN HAAG: . . . ' . ?e klasse D: H;G~A. 1 -- Wippolder 2 - Lens 2 - Westlandia 2 -
E3do 2 - 1s-Gravenzande 2 '."' P.D.K.2 - Tedo 2 - Zw;-Blauw 2. 

• 1 ·• 2e klasse E: O,D,B; 1 - Fullspeed ~ - :Blauw Zwart 3 - Lens ·3 
Terlaak 3 - Wassenaar 3' - T9negido 3 - I),lindigt. 3, , 
2elJklasse F: 
Westlandia 3 
kwartier 6, 

V,D.V,1 - D,D,V.K,2 - Kranenburg 3 - Postduiven 3 
~ 1'ïesterkwartier 3 "- .w; I,K, 3 .- Lens 4 - .Laak~· 

; } ' . . ' . - . .. , :: ~ . 

Zondag j;:i.; bracht ons wel de zeer grote teleµrstelling, dat 
ons veld ook nu·niet,het overvi9eg.ig gevallen regenwater kon 
verwerken. De algemeen verheide· ·stärt ván het 1 e in de . compe
td.tie kon dus niet doorgaan, Zondag a.s· .•. zal het, dan wel· ge
beuren in de uitwedstrijd tegen ·:Z.L,,(J, .. in·Leiil.en. Volgens ont-· · 
vangen inlichtingen, beschikken deze '·tegenstanders over een 
behoorlijke ploeg en onze -~è elftal~rs zulién dus goed van 
'·'leer moeten trekken, llet flirik öpen·'·spel en eeri groot enthbu-

' 
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' siasme moet het echter kunnen lukken. 

De elftallen 2 en 4 gaan pp het Hoornpark Valkenier.;:i be.,
strijden, Vooral het 2e z?,l :tegen Valkeniers 1 goed voor de ..• 
dag moetim komen, , . . . , ·'~---·-- -!,j~• 

3 en 5 Ontvangen een ni.euwe vereniging, de Schoof ge-· 
naamd. Over de kracht is ons ,,weinig bekend, maar onze elf
tallen kunnen op· stevige tegénstand rekenen. Aan elle elftal-·. 
len, êpeciàal aan het 1e: Good luck! 

'1 --, 

UITSLAGEN ZONDAG 22 SEP.r, j,l, 
De Jagers~ Lens 2 5:-4 
O ,D.B, - Lens 5 . 7-1 
Boeten ad, f,0,75 wegens niet-opkomen 22-9- 146: 'H,Albers,, 
A,v7è1Hoeven,,D,v/d' Putten, . . . , , •.. ; . . . ~ 

Rectificatie: Ten onrechte staan de namen van Ton ten.nan;;; 
Gerard v/d Steen,,Piet v/d Salm,,Leo de Weert.op de boete
l~j st in Lensrevue no. 6 • . 
Bi.j eenkomst 1 e • eiftal .en reserves; Evenals vorige week komen 
na afloop van de training de spelers en reserves bijeen in 
Çafe "fu Commerpe. 11 ' 

Bekendmaking afkeuringen& Teneinde misverstand.te voorkomen, 
geven wij hier de regeling van eventuele afkeuringen. 

, Na zeer ongunstig ,veer - zoals -vorigè week - keuren de con
suls de als slecht bekend· staande vèlden o ,m, dat vah ·Lens., · 
De betrokken consul geeft d.!?•eventuéla afkeuring door aan 
het Secretariaat, Voor 1 December worden echter geen afkeu
ringslijsten opgehangen, Indien dit hier of daar toch ge
beurt,· .dan· is het een vriendelijke .geste van den wii)kelier. 
Indien er dus thuiswedstrijden zijn vastgesteld en er is 
twijfel omtren~ het al of niet ~oorgaan - eventueel oÓk van 
uitwedstrijden.- dan kan er bij den Voorzitter onder 338842 
geinforraeerd worden,·vart 10,30 - 11.00 uur, Zijn de leden · 
hiertoe niet in de gelegenheid, dan moeten zij er eventueel 
een vergeèfse reis v-0or over hebben, Daaraan valt niet te 
ontkom~n. · E- e.o. ------------------------~---------·--U I_T ._HE T J· U N I O R E N KAM P 
Progra.mina voor Zaterd~~-?8 en Zondag 29 Sept, 
Zaterdag:_G.D,A,a, - Lems pup, 2,00 uur G,D,A~ Loosduinen 

Velo Lens d-afd, 3F · 3 ,00 uur Velo, \la tering-. 
Lens C K,R, V,C, 4F ,3',00 uur Veld II 
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Zondag: Lens A -· D.H.L.·. _1F. 12.30 _uux Vel<:l. II 

G.D.S. - Léns B 2ll -2.00 uu.r G_,D.S" Hoornpark Rijsw. 
• . ·_ .. ,. - .:ii, .. ·, · I 

CO!,lPErITI~INDELilîG: afd.' 2 · n· toevoegen· VELO; . afd. 3 .F verval
len D.H.B.R,K. èn -t;oevoegen VELO; afd, 4 F toévoegen VELO, . . . . . ' . 

UITSLAGEN: R,K,A, V, V,a. - ,Lens A. 0-7; Lens -b ..:, ·D,H~L. b. 12-2. 
De wedstrijden va,n Zaterdag 1.1; werden afge:J.ast-, wegens_ af-,-. , 
keuxing van het terrein,- , · 

. - . . ~ 

COJiIPETIT~O:v:ERZICHT LENS: Lens 2 _; 2 :_ 0. - 0 -· 4 ( 19 :__ 2)2,00_ 
. . . . ,· .' ... _. ' . _,.. .::: 

De start van onze jun±oren was ongetwijfeld goed. Twee flinke 
overwinningen geven moecf voor de komende wedstr.ijden. Toch moet · ·· 
er nog heel wat aan ons spel veranderen,· willen wij blijven 
winnen. Het A startt'e tegen A,V.V, niét on\rerdieru,telijk-mêi; .. 
een 7-0 overwinning, De eerste·· helft blies een wáre orkaan m" · 
de rug van onze blauwwit ten, maar· inpla.a.ts van met een ge,weld,ig 
tempo op :de A.v. V,·_,verdediging té_· beuken, vervielen de spelers 
in een hopeloos gepeuter met als resultaat, dat de kleine maar ,_ 
vimri.ge achterspelèrs van A,V.V, slechts _2x de bal uit hun.net 
moesten vissen. Dat be.loofde wat na de rustLJIJaar zié, •• de strijd 
tegen _de storm en A,V.V, werd ruimschoots gewonnen, Een ander·· 
Lens stond binnen de lijnen~ Vuriger, vinniger en met meer durf 
en meer schot, De Lcidsendammers werden ;ge,won. van de sokken 
gelopen en nog 5x moest de (prima) doe,lverdedig'er van A, v. v; vis-• 
sen! Jongelui, tegèn onze Delftse vrienden ir,eens met ·dat· ·vuur 
voor <j_e dag komen. Lens~B w:i;lde natuU:rlijk niet onder doen ,voor; 

' de spelers van het A, 12,.2 Staat inderdaad. nog be-ter aan 7-ó. 
Naar ik vernomen·he_b,· bereidden de G.D.S,ers jullie eeri ;-iarni • 
onth@,_a.1.- Dat moeten wij juist hebben! Nu gaat lrnt. niet zo-. ge--, 
makkelijk als'l,l. Zondag, Daarom,ook direct aanpakken. Wi'j- re.;, 
kenen op jullie! -Ook de pupillen 'zijn nu voor de competitie in-· 
gedeeld en samen met het. C_; en n-.-elftal gaan zij natuurlijk 
even goed de·_ competitie in, als het A en B,-- Onze beste ·wem en 
jongens! · · · . •. ' . · 

,, . / . ~ 
LEI.Sa - D,H.L,: J .v. Melzen,: 1 ~,B:dnkel~A,Haas~es. ,J .Rooden,- _-· . 
rij,s + J,v·. Luxemburg+ A,v •. Looyen.,P,de Leeuw+ F.Bouwmeester+ 
A,Hoei'nagel + P.v/d Valk+ H,v,Beek:,Res:V!.v, Blijswijk:,J, · 
Grottendieck, Leideri,: J .Wa).steyn., ,H, Vink, ,A,v,Huffel, · · 

. • ' . _.,,-1 < '. ' ·- ~ .. 

G,D,S, - LEHS .. B': P.v,J,eem1en,,E,ten Bèrge.,P,Vollebregt.,H,v_. 
Niel, ,A,To.lygrok,, G.Koldewijn,, E,Löwenstéin,, F, Schippers, ,J ,de 
Roos. ,H,v:. Hirtum,, 17,Hegge., Res: .A,Duyvestein., F,Dl.blaart., 

, . 
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P.Pellekoorn, Leiders: P.Juf'fermans:,J.Goeman.s. Samenkomst:,.. 
1.00 _uur bij tramhuisje Rij}iwijkse. plein. ' . 

{

LENS°C - K.R.v.c: P.Pellekoorn· .. ;·d:Jagerma.ri!',G.Lam.,M~v.Hir- . . ' 
tum. ,F.Scliip_pérs!,,J .de ~el,'. ,A.D.lyvef!teiil. ;,t~vf d.~ag.; _ ,; .:-.,J 111 . 
T.Heydra. ,M •. (,lelauf:(: ,P"v/!i Broe,k.l;l.es: ·G.v. Re enen, A ,5t~0"-5~-✓f· /W.. 
VELó-'.-LENS D: w:Gel(luff.,'J.v. Rijn.,F.Poldérs.;G.;.:Roon.J· .;J ••• 

_ Th. Zuy.dwijk.,,J ,Scho. uten.,~.s. eme'i_.j_!1• •.W.1//·i·eginá.ns .• , W, Vis .. ser •. , . ,f!iM<,o• . Vl.v/d Steen,,I,\0e:i;:f~.,Res: A/!;_Jrbanus.,B.Borsboom,,s~, ·• 
Bleekemolen, ,J .wallaart. ,Leiders: W, Vis·ser, J,J .v. H11:s~em. · · 

~Samenkomst: 2.00 uur hoek Leyweg - Vreeswijkstr. (-op tijg.!!) · 
. . . . ~_. ,• ,. .... G·,D,A, - LElifS PUPILLEN: R,Roem0rs,,P.Dekker.,H",Haket.,A,;v, 

•t Geld, ~P.Evers. ,J. v, Look., G,Dèckers. ,Tj ,1/les·kendorp. ,N. 
Romijn. ,H,Teuling. ,B,v. Gaalen. ,J ,Boorlman. ,-B,Gefken., 
Leider:J,Goemans. Samenkomst: 1,30 uur eindpunt l~jn 5, ··• 
Appelstraat. : · · - ;.°1' ·_ · . ' • · · : , '.' 
Tot slot nog een klein woordje .öv~r het (vervelende) onder
werp: AFSCHRIJVEN! Alleen in uiterste noodzaak kan een _spe
ler hier,van gebruik maken, Wegblijven zonder·afsohrijven, 
mag nooit voÓrkomen! i ! · 

JUCO -~~----~----·-,------,. ------ --------- -~~--E E N '· G O E D ._ B E G I N, . .• .. -~ 
· Is het halve Vlerk. En :ook: de eërste klap is een daalder 
• waard, Deze spreekwoorden zijn' v:Äi;i toepassing· op onze twee 

Zonda,gs,elftalJ.,::,n, Het gaat"'er _nu· o.m, d_at we op de ing<:isla-· 
ITT)n weg voortgaan·tot de'· eindst;\;Óep bereikt is, .. Houdt_ de··, 
swnning" er in, jongens.Eeµ· ván de hulpmiµélelén om· ons doel , 
t~ berE!~en is, van·elk-el:f'tal éen eenheid vormen, Een een;., 
heid, di'e niet vcrb:ç:okeh mag worden door-tweedracht, baat
z~cht o'f gemis aan kameraadschap:, De 11 ·spelers· die :tiun.· naam. 
in een of andere ploeg zî:en vermeld, weteh dus dat, zij met .. '• 
elka.ar- gaan probe;fen de tegenstimder te overwillllerr.: Dit'g-eldt . 
voor al onze Etlftallel,l, De. JUcó'"z-a.l trachten de. juiste manier·. 
te, vinden err dé gunstigste voo::rnaarden te scheppen, om jullie: 
tot het doel te brei;igen. ,Vandaar de oefengelegenhéid op · 

, Woensdag eri·•de training op llóhdirda.g, Vandaar ook de toewij- _ ,. 
ding van 6nze leiders, die geen àndere 'verlangen hebben dan <' 
hun elftal een prachtig f;iguur tè doen maken, · · ;-- -
En, jullie, jongens, hèlp~h "jullie mee? ' · 

i.c.- PoJ .~_. 
- . ' ' . ---------- .----------------------------=- . -----= .. .:=-====== 

. '1 

·::: ·- ' ,.~ .. ... ~. 
_'.,.,< 

.. ;., 



. 
, ' D.'E L E N S R E V U E, 

Weekblad van dèEaagse.R.K~··:sportvereniging Lenig en Sne,l, 
" ,· . • -.'Il ' • 

Opg1;;dcht 18 Deo:: 1_920, , '.;•~ .• ,;-·,Alg,Secreta.ria.at: Qaslaan 54, 
Terreinen: Zuiderpa.:rk;:.ingailg Vreeswijkstraat; · 

, ·~' ·,. ' . ' -., '' ., ' .- . ' -

, · · · Rêdactie P,Juffermans ,en Jac,;v/d Kley, 
. RecÎactie-adr,es: Amandelstra'.at 51, of telefoon 33.aa.42,; 

· · ~;;;~-:-194~1;47, . 1 Oótob;~ 1946 ---~.- No,· a •. 
··-;;:. ---,-- --- '------- ,- ---- --. \ --- . "-----• - - --= -- -r - -

, .. L.EN·S'ZAKAG•EHD.A. ·;i ·, ' 
·-;;.· Donderdag 3 Octóber: Zaaltrain:i,ng voor de Se~ioren O!ll 7,15 en 

: · . . , ., . ' . 8 •. 15 uur•· 'voor de Junioren om 7 • 00 µnr., . : 
.1;, Zaterd~{! ."5;;,Qçyober: ~Lens" C en ·D" . . . . · ' 

.•. Zonclag 6, Octo'per:' 1 , Lens '.1~2~~5-:,!\,'Jh i,: •. 
Maandag 7 Oc·l;obe:['.: . , Club ·bij :fi.sem' · ' •.. ,. . • . 
17oensdag 9 October: Jong Lens. qefent, , : • 

~ 

···- v A N n E. RE D .A c T I E,):: . . · : , -'--=-=--=-=--.c-,-=-Z--==c-- . . '" . i ., •. ---· • 

.. , , · · !'Le!'ft; zod~t ge" ,gez~èn lfunt worqe~! 11 

·•,.. Bijnà 90 J;,ense;s w.µ-en Zondag'l,l,t in'Groenèsteyn· bîjéèn in 
, . de ruime .kapel, ;Vla.ar ;ook ,voor dë afwezigen nog wel· plrui.:\;s', zou, 
.,;:, gewèest zij;r,, '.f!i;lf a.cbJ i~. vroêg_ en een vroe,g ,uur e.isi; het offer 
·,,;, :van .een, uurtj~, ;~~,;11ret.tig ~~Y9\ll ·doorzinder,t jé, als. je offer 
•~-., hebt gebracht e:n,,je.zo vroeg reé'ds je·bevindt::Î;ll qe kring van 
, 'Lens ers, Hu n,iet op het. veld 'ö:f, op de. clul:>, !llaar .voor het al-, . 
• .. : .. taa:r' 1 lCapel~n .Buis' leest daar ,1/J •H,Mis, En wij verenigen ·ons,. 
••/.;. met hem in het,,cH,Qfficie,. We luîs:ter~n ·11aar· zijn warme,, vri!'n
' .; , d'elijke ~tem,. :nae,r 'de ve);maning ,om o.ok _ê,ls •sporter op Christus'. 
:.•.,· te willeh,lijken·; Christ.us werd\pespionneerd,dpór de heidenen, . 
.,; ~. · :ina:ar H:i,j koh hun geniep,ige ,aand~cht verdragen; Ook wij moeten 
, .. ,,, ons zo. ~dragen, p.at .wé -gezien !Jl()gèn v1orèien, dat we .9ns 'niet,· 
,,r;,J;,behoeven te SCP8flen óv;er wat /men) ,van ons zi'èt of, ,ZOU' kunnen._ 
,/, züin, .Een .treffende ove.reenkomst: tussen Christus•' . leyen en ,het 
,;, ge·drag;,r:m. den .. eol,l'ten spo,rt)!18.n.': Wie zo handelt, 'b.ewaa~ zijn, 

.: ... eigen goede naa:m en :qoudt de vli:.g, van zijn club hoog •.. 
• ·-. ..,, " ,--- ~ f ,'. , _ _ :~ -: -,---REDACTIE. . ,. . 
?i:. ~~-;-,._;.., E T : fi"';-.;;";i R .. ;Ï A A· T: ':. --;--c:-------,.-,,. 

1 . 'Bekende, adres_!l~- . ·• ë , -, . 
. ·: .:[ag~ Bes:tuur·. :Voorzitter: Je.,c;v/a, Kley, F.rainbozenst~. ·45 

J'- ···: j • ~ - • • 1 . 2 

' ' 

•: ;, , . . . . te • 33. 88,4 .• . . . .'.f.: . "./ . ,(1 

Seèreta.:r:i,s: ~.y1 d Kley, Gasla.an 54, · .·:, . .etec:xn•, 0 . 

; Pe!lllH!gm_._: ·J :·W,,Y,139,1:l,eemen,' Okkerncotstraä;t: :12 .o;.c.. 
•' . ' ~ . , . ' ' 



- 58 -----·--·------·-------·--=---_é..---"----------~ ---
Secretaris ;Eco: I:I.Eouke:c:, 2e Schuytstraat 60 
Sec:1:etaris ;Juco: A.v. Uuffel, Snee~wbalst::;.aat 98 

' ' ' ' .. -, . . 
Nieuwe' ]eden~ A.Vestei', p4pil, Steijnlaan 165 

Nieuwe ~~;u::::s . Mev:c; Grego':,.-:i., J{epplèrstraat 240.' 
•. , ------: Mcj, N ;v. Le9i:,wen, Troelstr.'?.kadè 303 • . • 

' . ' . . • • i 

Ned.Rode K.....,_üs: ]c, '.boekjes voetbal,:ompeitit.ie 'Seizoen 1946-1947 
zijn aangekomen en· klinnen afgehaald wo:;:-clen aan 
het adres ; ·Gaslaan 54 • · . · · · ,, . 

Clubavond: l)è cluhavond. :J_eent zich •o~m. uitstekend voor ee:?:J. . 
nababbeltje over _gespeelde wedstrijden, '.'ie:.-hoógj; : 

; . ., het zo noodzakelijk onderlfa1ge contact en bre1!8't U 
in d.e béste stemming voor de komeilde voetbal-Zondag, 

, ' ' . Zondèr mankeren· dus ) c-'Ma;andagsavonds rtaàr ,ALSEM, . 
. , · '.P.FE:r.lDOORUSCHELAJ\N 46_. . . ' 

--------------'-------
,. Secretaris,· 

· • ,,. A,v/d KLEY. ___ ----- .. 

V A N D 0 E L T 0 T Jl 0 E 1, ... 
Het was· of het gewicht van de komende strijd :reeds cl:ru.kte 

op het' kleine, maar s·e1ecit gezei.'schap, dat Lens t vergezelde, 
op.•de •zon-overgoten dag. De spanning was voelbaar en menigeen 
zal, voor zioh·zel:f bemèditeerd hebben,' welk .antwoord onze 'jon.i 
gens gereed Ji<l.dden op alle ,gissingen omtrent dè ploegstez-kte, · · 

· die· na dé geslEiagde proefronde ts'gen Quiclc naar· grote nieuws-• ~ 
gièrigheid zweemden; • . ' .. · . · . ·, : . 

.. Voor hálf· "d:riê Zondag was het antwoord zwevende ; Maar er , 
heerstè vertrouwen. Vertrouwen in' de ·geest·· van de ploeg, vér-., . ' . ' ' , ' . 
trouwen -in het teamwork. To.t .vertrbu\ven is rtiet'beschaamd! 

. · Rustig bereidde hei; 1e •Zich_ vóq~ ;in 9-e kleedt.ent, waar~ als 
intérmezzo - René Roemers zijn: a,a~yoerderschap weer met een .. , 

, j~ gecohtinueêrd zag, lle eçihte. cgmpetitie-sfèer hing biiu1en ;, 
de 4 houtën, wanden varf het gerief;I.ijke kleedlokaal. De leider 
en de a,a.nvoerder gaven hun laatste instructies. en toen 'p.et d_an 
zover was; :rl;,ormde een team b;innen' de lijnen, dat élan ·en·.strijd- -
lust .ih •zijn va!ll'l· geschreven had. Een klinkend antwoord lag· · 
ger~ed. vóór' de S).eutèlstadbèvÎoners, die in dè blauww:i.tteri eeli 
ploéi tróffen, die 'zich doór niets, en door niemand liet inti-· 
mid8re,n~~,:··,:'~·t--·.~\,.'.:··.' _._:,~:·· ... · .. ·~·-:' :· _ _ .. ~ '_-,. · _. ·: .-. ,1·,.•t<' 

En zo vrar~n, w.1.-j :,de ge;I.ull;k; ·ige get}iigen van een- wèdstrijd, 
waarin elf Lensiers gavéh, wat' Zè t'e'- 'geven 'hadden; ~!i.àrin een 
vechtl,:u:s1;· ~e;i::d'1-ge,dèinons.treerd, dié/ gesteund do,or de 'techn, en 
tactische 1?7aliteitélll:, een aan treikké-lijk en snel' vèldspel le-

, 



,, 
1 

1 ' . . 59 - . ~"'::-~ ------------------ ---------------------_ ,·,.verd.e met pracht~g ,long-passi11g·~ 1t •\7erd een wédstri,jd van· hét, · ·.,tempo!· ., . -., · ~. t , ... t · ~: · · - .. -~ Van de 1e tot de laatste minuut speelde Lens een hoog~empo. ,;;.Onverzwakt rolden ,ae àahvalle.jl. van. onze stormlin~e aa.nhoAdend -':I · : .,.tegen de Leidse veste. Hét beleg-was onweerstaanbaar. Zeven maal . werd er een bres geslagen, tei'Wijl ons heiligdom maagdelijk blee:f.; · Il,. _lcan veel' verhalen van deze schone k'amp, maar ik mag op de . . hele revue geen beslag leggeni,Eèpêrl!;ing is geboden. • ' De ganse strijd ademde temió, tempo, actie, vechtlust. Ef:fi- ~ . aH!nt voetbal, dat'. Z.L. c. volkomen ·overspeelde:, 1Je .sneile aánvi.i;1..:.: len"in,,,de-lengte van onze voorho'ède rèsulteerà.en ïn goàls van 'het zuiverste water. Er -warèn juweeltjes bij] Jle grondslagen voor de ~ . • ' • '. ! .. ~ . . . -~ , -~ ' ono.!)houdelijke·,aanvalsgolven legdl;l d(l ',blaumvit:te halflinie, die . ' 
k . • • .,t • " ' · '° 'I, < , ; prachtig steunde. Het·defensievè'deel>,va.ri"haàr taak demonstreerde .,: zij in het meestèrlijk uitschakelen vihi de Z.L. c. wingspelèrs, zo~da.t de ietwat pr:i.mitîeve· operatie·s. va.n 'de Leidse aanval° in de k.iê111. , ,gesmoo~d werden; .- · · ~ · ~ [ .. y ~.(\-·. _l.' ·" . · "-: __ ,. '· ,, :- __ ~~ · '. .-:. _"• · · ·. Namen. noemen doen wij liever niét. ··Dit .zou telrnrt doeritaa.n· de-,· .. prestaties van ànà.éren'. Want· het; wáa de ~edst'rijd ,.fih,allè vóór-;,; ~trekkers. Huldel · -J ··i · _· ·.'-! . · · · · '· • · .' · : ..... '"} •,. - ', • • ' " • ,, 1 -:-::::"".-~:--::-~:-:-~--:----i-.:-----:-----~--~-,---, l .:;.'; Zo. brillant als het 1e, van.:reilr. trek, ·,;:cf teleurstellen wàs:·de··-.. • prestatie ,van .de. 2e eif;t;i.llers'. iegen .Valkeriiers' 1, 'dat, hen t;rac".'' ·, :teerde ,op een' 9-1 nederlaag_. Zèl-fs al, gouden wij· rekening -m~t• het ,. feit, dat de Hoo:mpar~bewoners' een klasse hogei; spelen·,e!Î I.e?!S ? I :·de ste1:111 miste van o.m. Frijte~~-• v.Hiel en llal_steyn, ,dari nog ,,. 'î.igt niet de nédêrl.àa.g, maar y1b1 de uitslag ons zwaar op d!, máag. :_ ·'.Het a.chtertrio was wel het. meest d.eb.e:t.~ Onç,egrijpelijlcerwijs had"- , ' den blijkbaar alle drie ,een col!lple_te off'-éwy· •. ' · · · .. .; · - · • 

--~:~;:-:;;;;~~;;~ eveneens gei-Ji&na' 3;',aän-;;gei{ een· á.eb'ut~t. ~ .. ;•de residentiële. 'vóe'tbalw~Î-eid; itiiètere~ nàar de"naám. van "De ' .. ',.Schoof"~ Eepaald enthousiast wàs.,dê :strijd niet. te ho~men;· a,1 ' ' ,..,. . ~ . . , , I• "' .:· - •- ~ • .-.•.. -_, .,_ ·:iyaren er toch momenten, dat· de wil ,zèkèr W!)l a.all\Ve:,üg was_1 -~ • · ,uitvoering 'eèhte:r 'beantvióordcJ,e 'n:i.'e.t, dàaràa,n. De Schoof wist daa.1:-·::4oor de leiding te nemen,'· t.otcl.at e'éri'penàlty nà de' ~hee de'pal.'-. · •. • :-,;t:ijen op gèlijkè voet•'bracht~ ]iet'',1'-"1,bli.es dé referee het. einde.' .• ~:----:--5-~----~-"7:-- , -- '-~ ... ~----: ~::- ' - '' ,. . - . ~ -- -.. · ·•'>:-,Lens. 4 .deed het ·beter dan de grotere broers van het 2e én 'wist'/ tegen de Valkeniers)2 .een draw uit 'liet v:uu:r .. te slepen. In deze~- -- ._· ~w~dstrijd _ zá.ten de. sblà'.u\wïttei'l.: soms ibs'hoórlijk op ar bal èh,'Z'ekef ;'-•' ,\was de_ winst meegeiáa,n,,,. indieh-: eÎ' ~in· der voórlioédê ·wàt 'me~r'·"i(c1Ï.ut".!,,;_.::: ierstàlent g<ld<Jniohsti'ea~d WàS. ·Niettémfu is lîet'.'resuxt'ii.àt' 'füèt' :-,•\'I_",· "ónb'evredigend,· al:Wa.rtm'·de·têjéngó~ls niet te 'duur. · ''"· '"'·<, ~,, ,,!'_J, 



:~6~a--=~~-----:....C-'---'--'---- -------------:----------
. Lens 5 kwam tegen het 2e de Sohoof .met een 4-2 zege uit de · _ 

trommel, Aanvarikeli;jlt böterde het ,spel niet èrg, 'Zel:fs /,ing de 

rust in met een-2..:1 achterstand,' In de 2e helf't echter· kwamen 
ya.n Zon c.s. meer los en-werden 3 doelpunten geproduceerd,• _al .•.. 
va§ a.:it' aantiü toch nog niet groot. in :verhouding ,tot het -?,!l,!l- -

tal _kansen. Bij bete1: positiespel zouden er zeke:c· meer :J:>enut :· "! -, 

zijn,• •·; · .,'._,·:· ' :- ---'----~_!_:.v/d K; ·• 

PROGRAMllA UNÎORES EN SENIORES 
Zater'dag 5· Cctober 
3 uur: Lens C - Oosterboys veld II 

.. ~".'. . 

,. 
4 uur: ,G,D,A, ,;:- Lens D _ " • - I_,oósà.uinen ... _· --
Zo.nclag 6 Qctober: ., _ • ·, 
12 uur: Len? 3 - ·K.R,v.c.. v,eld I 

.-, 

12. 30 \1 f f.ens i '-'. Îla,fu ' , . . ;-' :veld' II. . • 
' 1. 'uur: Blauw zwart 2:.. Lens 2 _ Ka"t;wi.jkse weg·, -Wassenaar ' 
2' uur: Léns 1 .:...Esdo '1, v,>ld l ·_ - - ' 

2 uur: Lens B - K-.R.v.c, veld II. 
3.15·,u: Len~_5 .- K.R,V,C, ; : . .'y_e"'lá._I_I_-___ ~-- ----. 
J) E E, C, o •. B '.L A A S T 1i. P P E 1:· 
1e elftal: A.ten Dam, ,.A,l:Ioefi:lag!i!l, ,A,Roodenrijs., R.Rooden:ctjs',, 
R,:i«,emèrs. ,J. Willems. ,Ant ,v.- Huffel. ,A.KoppOila~ ,II.Houten~ ,H.: 
Overbeek~ ;.r. lllistefeld., Ref!: H,Helmich. ,H. v. Rijn.Leider Jaè •.. 
v/ a· KJ.èy _· ·_.. . ' . - . ·, . . r . • . . • . . ; ' ' 

2e e:tftai: ·J.-]l'rij'.liers.,-A,Vlalh~in.;JJ,v/d ;§?ç,ga~r_d,;J,v/d &i.lm,, 
A, Bogisoh',, H,Kops., A, v. Luxemburg. ,.W • .Verheggen • , J". Walsteyn,, , 

· F,v .~ Niel. ,é,.v -~Luxeµibu.rg. ,Res_:· _.J ,Roozenburg.,P.v/ d Salm., _ 
·C.,V-i.sser,,Leidel'.: K,Janssen •. S?,lllenkomst l1,30 uur Turfms1,rkt. · 
Ge_lè_ tr __ am_ , ·· · .· ·. - ·, · -> 

'• ,~• I ~,. • ~ ,. 

3~ ilf~a ___ ).f'W_.;Eiuysmar_{s .,,_c •JlierI:uize:n_. •, .r_ :-:i • Venr9oy,, Fh.d~ Héer~ ~ 
~~v d_ ~~een.,F,Mourik.,F.v:• Lux1;m~urg.,L.Ullers.,H.v/<1 ~g, __ ,: .. _ 
1J,Hugens., C.Duoois. ,Res: L,Niessen:.,B. Vink, ,J .v·. · Wassem,, 
ieiáe7"-: J ~v. Vellróoy._ ' .. · • t .. · 

..•. ~ ,. •,-' ' .·-::-· ' ' .• ~ .,.. . ' ,1< ~ -_ .. ,... • . .,·. 
5e .elfta~ :, ;IRee;re .,L.J!o;rsboom.' ,.:ra,c .~v. Westii;ig. ;H.Alber(l,.., s,- ..... 
Kroön.,N.Hellll)es·.,N.Hoefnagel~ ,L.de ·wee;ri;. ,J:.S;i.nj(!rgo. ,L.v/_d _ , .. t 

Wal-. ,R. v; •1Jee;t,ert;., Re_,i: Ch •. ,_- Demeyer, ,J .Nij.aan. ,B,-]es., Leider: -·.- . •;., ._ 
A,v/d·lO.ey:. ·o-•.:-.-··.-: • . ;: ,._ ,·,.-:-·-;• .,_ • . .... --_., _ 
Ter geruats;:tellµig, van de n:i,_~tiSpelenè.on kµnneu :,,ij beric4ten, :: - ; 
dat• ·ogk-een. 6e.: e+ftal.voor-·P,e, competitie za;t worden 9pgegevi;,n,. ·d

Voor Zgnd,ag a,::i,, zull:en wij,_-t;rach.t.en voor de 4~ en. 6e elf:IJal:-:. ;; :'.; 
len·ui~edi:i.trijde,n '!;e vin_çl.en, 1le ,;ipe;Ler:3 ontyangen. hiervaJ'.]. ... _ / 

' ' 'li ' ' -. -. . 



- 61 -: -------------"----·-· --,---=-----.. - . . ,- .... -: 
eventueel per· aanschrijving beric)J.t. De, voor:J;rekk:ers.:..~1!-_llen_-tegèn 
Esdo terdege. moeten: a.an:paklmii om ,op de ingeslage:g weg ::te_b.Jtj'v:1;n .. -
voortgaan;. Indienc.met, hetzël:fdé~~laµ woréi:t gespei:ild .?-ls ,~né\,ag , ·~ 
j ,1. dan hebb'en wij'"cok,nu:,:weer.,.goede ·kans.en',•,•• ''..: -~ \ • ;::~_:.:":-,,;_ ~-.··, 
Het 2 moet andêrs uit. de ho·ek:komen:., Dit kan. van: j:u_lli'~. ve~a,ch:t .c.-
worden en ·a.11s ·-reke!len~wiJ :é~.,-·10":lh. -i · ·_;,'.,-.• -;,..~~ ~;. ···:.;.·:_:..1:-'. ~_;; " 1 .. :;:-·~- .... ~ _, • ~'. 

Het 3e en 5e on~va.nge;i., bekimá.e gasten:.' Prettige wed·strijden zij!l- :: 
hierdoor verzekerd •. Succes ·1u1,": --. · · · , ..... • .•.. , .. ~,. •· .. a •. -~- .• ~--

.... .~·:~ - · ,-•-. • . .,;..--,.-~~- •_ -:t•~r;. ·"."·r>~.-/. ,_, 
Rectificatie: De in Revue 7,opgelegdè boete ·:aan •·F;Albé!rs:·is· t'èn :... 
------· onrechte opgelegd,:,-_•: . .', .. .-... · .. '·J .• ~

0
•'·_:,· ... • •J·'"','''; 

• .' a• ">'-> ' y •• • • P'C- '~. } • ~ ,, .. , • ' •. .. -; 

Bijeenkomst 1.e elftal: S11elëi•s·en·r~serya's ,kcmètî' llonde:raagna.. dê .: 
training·.bijeén'in',"Dl Conurierèen.-•.. ·;,, .. ;,·. · .. .,. '...•-,,~· 

• . ~ 0 ' • - •, -: .:),~•·· --:•,." , .. -----.... ,J ~, • • .... :. y~• ~- ,, : ' ·Y•: A::::·;;. 
Uitslagen Zondag. 29 .Septo:,,Z.J,.c,;1 ·..:. Lens.;1. o.,.7.,,l7ä}.kep_ie~si f-··.,,. 

. . Lens 2 ·. 9-1,,;Lens· 3.:. :bé _Schoof' l .'1-,;1•, Va:lke~i.ers··, -
• . .,•• • ' ,- •. • <!, .-.. l 

2 - Lens 4 2-2. ,-Lens 5 - De .;3choof 2 , 4-2 •. · • . :_.. ;. ---------- --- .. . . ,. . ' ""' 
U I T II E T · J U N I O R E N X A l!' P . ·• .,; •· .• · ' '' 

F.erst een administratieve a:ahtéÏèè-ning~ In ',1 F'kuruien. we G..D.A;' 
toevoege~, in 2 D G.D,A.~. en. m-3 ir:,oosterboys en :Ç-,D,,A:,·:uaar"·in'. \.'.' 

. 4 F is Oosterboys verdw.eneÏi .... <:. • :-->- ,.,. .. ..-, · ' ":::'<.. :- '" · ·."·' \:c, ... ·: .;.; 
._ " . •. --,••~ .... ,.,-~,· -~••s'" -fi· "-.',,'!.,, ?;•, • -~ 

Dan volgt hieronder de:tableàtt.de-la troupe; ...... · · ··..; f'::.-·: 
Competitie overzicht LimS,: '6...:4.:.ö'-2":'8:-(3:1.'.;10) ';": 1·:,~; .,_· ./'. '> , .. :·": 

De wedstrifden van het :af'gelopen"week:.:e:l.n'.à.e:'warén:' fu. hûn.' vér:.: . : , 
• '" " • ' •• ~~- , · • 1 •f-

loop en in hun resultat.err als een beeld. van. het .leven 'met. .zijw,, · . 
ups and downs, Het léru1·vr±e,;'er,~èn•'11et kan- dooien,· zegt; men;we1.:• ... 
En inderdaad liep het soms mee;,.-s'bms · tegen. • . ...• , • · ,. · 

! moest mêt 2..:.1,de eer .. aan. D,H,L:,. Táteih,Was:.dit-. nodig gè.! J , 
weest? ·o,i, was' een overwii.r.rtîng·mogelijk-bij een meer doortl);stèrid . 
optreden van de stormlinié ;; !Iet· spel bleef veel- te zoetelijk; om.· ,: · 
succ~s te kunne:1 boel{~n, ~?!è::1'~_ef'bij ~!l l:?-s.t_}lîet 1'!,9;;v:oors!onden~-7 was er :v,einig. aanleiding de. opstellÎl:!g te·.wijzigen •.. A,S,-tZonáag• .. 1--: 
tegen Rava látèn we wèei- wat" anäêrs' zie·n; j'ongens ! .. bohà.eï-dàg..,.< ;;:•~- · 

.·avond ga.an we er ~én' nuttig'bê.b'i.iJÏtj~ over liÓ!J,Ö:èn.. \ /,/: ,;_-- •.:., 
·. B deed het tegen G.D,S, 1Îitstèkend,-Onze vtiorho.ed~ .vortd hèt '· 

· nuttig een.veiiige voorsprong,te>,:vërwervëri. 'Tot,-:verbäzing.'.vá.n•de,.' , 
lijnmensen. en•tot_-lêring, và.h alle-' an\l.~rë.,Iiená,.;voö;cwáa:rtsén\v.èi::, 1-::• 
:richtte·- Jan d~, Róos· binneri,6, min:;o•dè •hattrick; Hiiii'rûi> fcrachtig ,; , ·. 
bijgestaan do.;r zijn strijd.makkers~ En, telkens weèr rolde~,.hieuwei • 
aanvallen aán; over, lïhks en: óver: ·reéh.t s ,,"Jlè '· ,G. D; Sa vés:ti:i •· sïdäeriä~ • 
de keer'op·keer,··Hét--werd ilog v:bór•:ae 'rustc..•3:..•1.· Ii:J5de ·2e,hei'f:t' · ··r,
domineerde~ de• Hóornpárkéfs én;•watbèlèe:t:de21,inenig ,çènauwd mómèfit-.· 
Iloch Pierrè en'làu;1: stonden: als .. êeri~verjongde .ûitgaye,,van Pe.tnis ·. 

• • • > ' 1. 

. " 
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en Paulus op de bres en weerden alle gevaar. Bra,vo ke:i;-e_ls; :,:: -~ 
- bravo•' dok voor de anderen; die evenmin,van plan waren de puntt-, 0 
, jes in Rijswijk te lá.ten. Hegge maá.kte aan de s:ç,8.l)lling éven ,.,,:' ; ., ''.t 

een eindè, tqen,hij no. 4,d:ed notere~•- Nog 5 _mm.J ,_:Po_ch werd/• .. , . :1 het nog 4-3•' En G.D.s. verdiende de· tegenpuntJes -volkomen- En.,, 1 nu. a.s. Zondag met hetzelfde élan aangetreden t.egen K.R. v.c. , _. i1 
Zet hem op, boys 1 • - , · - • • ·• ·. : _ 2 

c. had het Zaterdag 1.1.· hard te .verantwoordeil tegen de _ ,. ·· 
stevige jongens van Wateringen: \v~l ma.akten de onzen het 1e •'i 
doelpunt, maar evena:I.s bij -A werd liet eerste gewin kattegespin; . .,, 
De Velo,-ru,.nval was niet voor de ooes. 4-1 is genoeg, om ae .moE/d;, ·,, -., 

·te doen verliezen. Maar de blauwwitten zijn taài • .' En arizè jon{ , ; 
gens kwamen noi; Jot 4-3. Uat jammer, dat Adri de pena1.ty'îniÊitë, 
Rinus hield zijn splinternieuue p,mtoffels te:p: doop; 'maa'.t'·deédt· 
dit in een koeienplàg, zoals er hier en daar verspreid lagen. ' 
Wat. z·ouden de i-esp. moeders hierover gezegd hebben? Never min:d'! · _i} 
Birulenkort komt er toch eèn moederselftalt! · ' 

Deze weel<_ komt· Óosterboys - op b~~çek. Ik ruik de -overwinning -
al, En jullie? · .. ,~ 

D hield de touwtjes stra.k en' K.R,V,.C. werd volgens de regels 
· va,.·1'"'"de' _schone voetba.-lkunst in "de-luren gelegd. 4-1 was het .. ,~ 
resultaat van eÈm spannin,,"'VOlle strijd, die door. de L,m~ers op? • ~ 
w~ige wijze _wer~ ~itgevochten, ,_ Zulk' enthousia'rt sp~l,c~t2.~n,~\ _ ,~ 
dichte. haag -van toeschom1ers waard_-. ·Vooral de rechte~ing "e!J;::,,•,;_t. '· de backs waren hoogst actief,' De keeper bleek betrouwbaar ·en·· i,e; 
ook de anderen beten, vinnig van zïëh af. Het was dik· in• o:rà.e, ; . ~ 
jongelu:i.! -' A.s. Zap.dag gaan we r.àar ·:toosduinen om G,.D,A. te. < 
bekampe_,i, .succes! Deze wedstrijd x"!·ee_rst om,4

0 
u~r·._wè komen_-.- __ .; '. ~ 

om 3 uur samen bij het eindpunt van lijn 5, hoek Thorbeckelaan -;,\ 
-- Appelstraa_t. , · . · ' · .. ·:. ·. · .': t..-· ·4 

. En- nu d!! opstellirige_n: _, _ _ _ . , ,~· .l'.I 
Ler.s · A;_ :J ,v. Melzen •. ,J .v,· Luxembu:rg, ,A,Haäsjes,, Th.Br~el,, - . .;_• ···-~· 
R,h'üstefeld,,F,Demeyer;,P,de_ Leeuw,,A.v'. Looyen.,A.Ho!"fnagel., .:;·.- .. i: 
P,v/d Valk.,H.v, Beek.,Iles: F •. Bo\IWilleester,,Vi,v, Blij?Wijk,,: .;' -• .i 
J,Ro9denrijs,,I.eiders: ·J,Walsteyn.,H.Vink. _, . · · .-, ·-.-._',-· • _ < , ., 
Lens :s': :P;v. Leemyen. ,.E~t.en Be,rge_. ,:P. Vollebregt, ,H,v, ir~el.~ ·.•:· /, ..': 
A,Ruygrok. ,G.Koldèviijn_,,A.J)zyv_esi;ein. ~ Fr.Schippers. ,J ;-de Roos. f '- .•• ) 
J.de Bakker.,Vl.Hegge,,Res: -J,v/d Gaag,~,H,v Hirtum,,Leider: , ~f, -~-W. Visser. - ' · , · ,,_ , :....-- . ' _,_ . /'" ,.•. ..- . . . / 

Lens ~: :P,Pe:Liékoorn;-'E,:µlwehstein! ,G;Larir. ,a;v.' Reene~; ,J'.Je _' .. ', ':f. 
Bakke:;,:,A.Nïeuwenhuyzéh., Fr. Schi_ppérs; ,J~Jagerman. ,·T~Heydra,, · • ... : , ,.1 
M,Gelauff.,P.v/d Broek,,Res: M.v. Hirtum;.,J.Wallaart.,Leider: • 



--- . -------------- .- , __ ·.--------------------~6~-----~ 
d..lir" W" Visser., ··· · · · 

. ' .- • ·- . . ... . * ., . . '• - . ' ' . -:,J ' • 

L_::n~_}l: y1 ,Gclauff '-s J,y, .Ri5n~,:F.r:Polcl:"rs~·,A,Sfrous.fJ .Schout?'1-i 
u~ V ~ .fiö?.LJ." ,M. Sem. ... i~n=.~ w" Wi.'Jg--4Uls ... ,,W, V:,i,99er·~ _;.Vl;;,r,.: ,.~11-:.n· .. ;,·-~.,U::fba.~ :{ 
nus., Res; B-Rerfkens.; Liv. z?e)a._'ld ,iB,B07.'{lb'ç,oin,, Leid.er,: J. v. · .. _- •' 
Wasseiu., f, v. · 1v.:ièembuxg;·_!,làîne_n);mm's'i;:, · o:- ilµr. ein(lpunt. li~p.•;5 · Ap~é~-.,,; 
straat.. 1 

-~- ..... I' .••. '<', .. , ... ·_.\,' ···~ 7..,_. :· ... ' ~ ,{'-,,' .~'-• r~-' ,, ... ,. 

, Lelilsp~ll~!)-: •De leider dhr,'.'J.Goe~ns, ve:rwacht ju:):lieiZa.terdag·-• 
om 2 uur op ons .terrein.·,:·11.ll,emaal present! '_,_ ·-_;'., ' ,_; :._ 
--------••----------------·•-• H---- -----------:,, • 
K....!LA .B :B 'Ë L S , -"~ A 1-f> :···· j J/'u T- 'J.'" E-; · ·· . _·_; -,:,·•. . ~-·· _', .~- ; ~-Y .. 

~- Het fluitje weerklj:ok-t:~de teàms staan·ger.èêa;• cie' sti:-ijd ', _:, ,:; 
om de bal .is begonnen. 1/ij ,zitt'en in sprumir(,\ vragen ,eins Îl.f :". . . 

,· '•. " . . -• 1" ' ., ~- ·,t 

. doo~ ~i~ -~ij :~a~ ~orde~-:·B:~~{C?~~~--~-~;~·-)'~·'_·,_'.,_°;::/ .. _., .. ,;,~ . -\~.: ;,~·~- ~~- ~ ;t •. ; •. _{-'. 

Onz 1 ·'èlf _zïjn, eèhter tèn:}it·r~j_g,e gl)gq,a_µ_ vo:L. géest'drift~ ,,. '. •' • 
vol vechtlust, _vol vuur. De :wil om de. vijand JlJJOrtief te vèr-• :: · 
slaan; doorlrrak "zijn verdedigingsnmur,,:, ·· , •· •, . 

' • • ' , ~ • • •• • ' , 1 ' • -~-... ~' 

Zij trekken·terûg, zij' ,,allen weer .aan en _sl~a.n het 'b~lèg" · ·. · 
voor de veste. Hun ijz•ren stootkracht ·blijkt niet tê wéerstáan, 
het .bolwerk beZ\vijkt ook. ten l~ste'. • · · _ ·" .. •· ·:·· '· , -;, · · '. ·., 

,. • _ . , • ,ll. ~.:·_~r- .. ~t:',;_- 1, • ', J :•'~.,: }, ,. • ~-

• De strijd _is g'!wonnen, h~t ;pleit is ,beslecht, fi,er _wappert ' • , 
de blauwwitte' vlag. Dat ~ltijd•_ !l,E> •st:i:-ip_a,;i,zelfs .. 1t heèts

0

te ge0 ,:·_, 
vecht, zo fair en sportief ·wezen ms.gJ, _,, . , . • _,,, .\.·• ••-' "_. ·" , ... , 

' 1 . ' ... ' .. ' ', __ ,r~~~-,,;-_;,- ,:_ 
VARIA •. _ .. ,~., ~ •·- .·"· r ~ f'"~"'~~/~· :· ·\.·. 

Koos Walsteyn, oudste ,zoon.va.J1_ de ,bekende, i'amilie;,kan:'ook ,, ·r,,,· • 
in Indiê Lens niet verg{êten .. 1911 verzoékt: O?,S alle v.rienden te·.'·.·;, ... 
groeten, Adre!l: Sqld, J,.T,Wa;t.steyn. Stp, .. (no. ·?50616001.: ::,e. Camp, ;.,, 
I - _ 11 µ •. :t. VeldposU·.antoor B~ta.y~a (Java~,~_.· , .. ', · ._ '··, '· - ·. i; ,- .~ 

' '. •• ... • •• - •• • ' .. . .... , • ... ' • ' ~ ·• f ·- • • • 

Gele§en· in eèn bev.riend', cluborgà:an:-•·;,• '.::·.in. dé, vijan!l,el;ijké -;.· : 
voorhoede zàten enige ·goalkëtters, Wij vr.agen': vat ·is ·dat'voo:. : ;'. •. 

k t ,#' • ' • , j' ' • • .. 1 een e terij_? ~ ., .,.!,. ~ 1, ,,.~ "~. · 1 ,. '1· • ,. •" • • •· 
1 

, •, , --'-----"'-;--- ,, ~. ·•· . . ·- . ,,, ~ .,.. ' _ .. "':'"~...-.:.;.~':,,., 
, A • ; B""EK'-ri,R" ·,' \ .. ·.~ .. :·-··.t''' .- .; _,, ·i_,,-.·\ 

D E H I' E R, C· K ·:._ 4 
. 'l~' . •·J:> _.:. !· ... <-.·---' ,,; j '" •• t1_ s,, . ' 

De laatste weken .zijn -in de. pers ,korte, 111ededelingen g~plaa.ts,t·. ·, 
in :verband met dè toekenning yan dè ,Hierck-:,-béker a.an:.H~B.,S.' Uit'·. 
vragen_ die nien ,èijs:· stèJ;de. is geo),,ekên,' .dàt' velèrt: :v!in liet'_ Besté.an~' . 
van de beker en: dè · opzet • vàn de· beéchikbaarstelliiig èr -~á.n; ,niet 'i: .'· 
voldoende of in .. het geh13el niet'pp de hoogte zijn._ , ,' ·•.:' ;_. ·.::·. 

Tot ·goed _bègrip van een"'eri:8.Ilder· o.ien_e- het volgende:· _ , , 
Dhr. H.J .-H.i.èrck is ,_de, bekende~ ()OD!pe~îttei:etde~svá1V,d~' Junio~;.i--' • 

: ren-competiti!: 4l oµs,dist~îct •• fl~j .hèeft' t1i:<;1,e: '1\'lle. ;i.arén:van·': .· 
< . . , ·.·• -•.< "~·.-·-- ~~·I' ·, -_ ,·' #.>. •, :·-· .'· _'.,t ,'· ""· -· ,. -~i- 0 

\ ~··· 

i ,Î • "4• , '": •' ! ·r • 
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zijn, sportpraktijk onde:;,vondèn,· da,t ér. boven, technische bekwai:un-

heid in de voetbalwere:Ld ~og wel betere e·igenschappen bestaan{ 
'zoals ordelievendheid, volgzaamheid, beJeéfdheid; administ'rar-;i • 

tieve nauwkeurigheid e.a._'Aa.n de club{,diê iJil deze zaken het~., 

best gesor.teerd, is, reikt dè- Juniore11çoim,nissie. de ,door dhr. "' , 

Ilierck 'beschikbaar gestelde beker uit. ·0m nu een goed overzicl:it 

te krijgen vah de· \Verkelijke stap.d van iaken t .6 ,v. bovenstaan~ 

.. 
de eigenschappen, worden de verschillende. verenigingen in hun', 
elftáîlen gecontroleerd; Het resultaa;t van het seizoen 1945 ,.. • 
146_is, è!.at H:B.s-. aan de.~op· g!),ut, gevolgd door P,ava, ~e1;1per, 
A'.l.tius en Lenig en Snel.· , ·· · •'. • · · , · . · · 

Ook de Lens-Junioren maakt én: dus een g9.ede beurt,. Zij_ v~r1..'. · 

wierven met·hun 'leiders de 4e prijs, En in het"komende•'.se;izden 1 , 

zullèn zij mar de ,beker dingen. · • 1 
p,. J. 

--------------~-------------.------------------
B L Jt D V U L L I N G. , · , 
Noèm het, ee:n we.aide het land te d~orreïzen 
Per: auto, per· trein of per fièts •• ' 
Moest ik èr de voetbal voor geven, , 
Ik Diaalde om zo'n reis nog minder dan niets. 
-----------:----.-L..----- . . . --------

t, ),· .• 

E E ·u - N u· L! '. t ·' 

·In September, als d,e -blaà:djès vállen 
Eli dé 'jongens weer gaàn kl_la:q.en, ' 
st·a ik. ga(ll'lle a:ah de .lijn: " 
ïfaar gesport wordt, wil ik zijn.'· 
nc wil Juichen inèt de schá.re ' ' ' ' 
En kÓm niet eerdèr tot bedàreh • ,;, 
Dan als Lens - wànt daa.:t is '•t o~· tè doèn ',:. 

· ·A[J:n de, spitse staat--'7.:-::-~als Kampioen! 
Komt op. dan, kerels van bla)lWWit, · , · ' 

· En _speelt de bal, totc).à,t hij zit. •.. . ' 
:Laat ,je àanvalsgo~ ven· rollen; spoelen, 
Làat je kracht de. tegenstanders. :voelen-•. 
Weest ji'i bewust yá,n wat j'e, .kunt. •: , . . 
En.\ je, wint dè strijd! · F,én-nul ! Plint 1 

. . .. •. ,· . •• , -~ 

' . .• 
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D· E L Ê. N s R m V U E. . . . . 
Weekblad vo.n de Ho.o.gsc R,K.c Spo.rtvércniging Lenig' etl' Snel.· 

Opgericht 18 Dec. 1920. , ) · .. 41g.S,ecr(ltariaat:, GaslàÎi.n 54• 
--~~•_T_e~reïnen: Zuiderpar~J.- ing~!!i, V~~.!:~.3:;i~,::~raat ., . . . ': · r 

•·,: ,'Redact:l:e:·P.Juffermans.én Jac;'v/d Kley· .. ·: .. , ~ 
1 __ Redactie-adre~: Am!ndelstraat 51, of tJ,J.efoo~_23.aa.42. 

J~gäng'124~1'947 ;= -= "::' ~'.:-Octobe~ ·1~46_. = ·. ==-= · ·' Nd:)~• ~: 
1 E N S I Z Ä K A G E N D1 .A; ., · "- · . .. · . · ' •' =-~-----~--~~-~·-~ . ~ ' . Donderdà.g 10 Octob'er:- Zaaltl:'a;i.ning voor Senioren om 7.15 q. en•· ' 

·,. , ,- . · 8,15,uur i/d Da eostastraat; voor Juni'orèn-
. · ·· · . · · . A en, B óm 7 u "i/ d, ~e:r'schelstraat· : , · . · Zaterdag 1.2 October: Lens ',C, .en D , · · " · ' · · · '· 

Zondag 13 Octobe:v; Lens 1-2-3-4-5~Ä.--J3. • . .•. : •. 
_·Maandag 14 Octob_ér: Cluh,bÏj Alsem.. ·; r ·:. 
Woensdag 16 óctober: . Jóng Lens oèfent: • ·_,,, ', • ------------------ .-V A N D E .. R E D A C T I E. · . ' '- . · ·· • ' • • . . ' , · · ''TrolÎ lJIOet· bltjcken" • . -·~; , 

In .de geschiedenisles werd als een van "'de· à.eugden van onze· - ; · 
vooroud.,.rs genoemd, ,dat zij t:róuw' wá:ren •aan hun eens ·gegeven woord. 

_ Trouwhartigheid .is d9o;i:-
0
a:l.le 'eeuwe~;heè?J, geprezen als ,eèn-wa;iJ'.'-" 

achtig g~ed • .Hondentrouw•ic in staat ÖJ:).S· te ontroeren,'.Er;l strijd
makkers blijven elkander trom-, ,,tot in.de dood.De •trouw v~ dui--~ 
zenden Christenen aan hun geloof -maakten brui tot wt'eiare~ ell · · llden va.derla.nt ghetrouwei•, was in de, yijf ,jaren b.e11.etting· he.t ·' 
laatste woord van· duizenden 'bij hu..>t keus. tussen· trouvi. en verraaa,.' 

Een dezèr dagen werd ergens eén merb1asu-d:i,g: fè'est gevicrd,Dr:(e vrienden waren tezamen gekomen om de .. da.g :t·e herdenken, dst zij - ,·• 
voor 25 jaren vr,iendscha_p hadd,en• gesloten,, OfschoÓn · zij sinds· 

', 1921 een verscnillende werklzt'ing kozen en !Zich óok een huisgezin · . hebben gesticht, zijn zij zièh elkaar een kwart ·,eeuw t:r:cirv1 g'ebi~,_= · 
ven in nun kameraadschap, Dat zij. hebJ:>é~n· gente13nd:,met .hun" dames" · · 
dit feit op vorstelijke wijze -ee moeten'vierèn, bewijst weJ; hóe '. hoog zij de trouw schat ten,~ , \ · -· ·.· · .. , ,. . · ·· · · . . .. ·· 

En zouden wij, Lensers, anders doe!l? ,Veién van. ons dragen·,reeds 
vanaf hun sc.hooljongensja.ren de bla.u.~itte 'kleuren. In woord en · 
daad zijn zij trouw aan hun club~ Steeds' staan zij voor Lens op 
de bres. Het is •r>,rettig met J:ien sameri te zïjn, want zij hebben 
het hart op de goede plaats. · 

Zolang Lenig èn ~nel nog·ged.ra.gen wordt"door de trouw aan de 
club en door ,de oprèchte vriendschap,, heeft .de vereniging niets ' 
te vre.Z-en, en kan zij verder g'àa.n, de weg omhoog. BEnACTIE . 
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V A N H E T · S E C R .E T .A R I A A T; 
Alg.Secretariaat:, A.v/d Kley, Gaslaan 54 · 
'iledstr.Secr.Senio;ren: H.Houkes, 2e Schuytstraat 60 
Wedstr.Secr.Junioren: ·A.v. Huff'el, Snee~vibalstraat 98 . . 
Nieuwe Leden pupil: ·J,HoogWeg, Rhenenstraat 107 

11• · B.v •. Gaalen, Soestdijkschekade 230 
i• H.den Teuling, Amerongenstraat 42 

. ' 
Nieuwe Donateu:!::Ë'..:.. J,;îej, 'M.,v/d Rostijne 1 Geestç:rugweg 12 Rijswijk 

dr.x. :c.v,Boheemen, l'roelstrakade 489 

Van leden-naar do!!~eu:r:.ê9-f~_. _;_ Aad Hoppertbrouwers ,Nieuwediepstr.11 

1Tan donateurs naar ledenafd, t C,v. Kempen, Eerbeeklaan 40 
. -:- ' . 

Afschri.iven: :ce laatste weken constateren we, dat er toch nog 
Lensleden zijn, die de Ler?.srevue niet nauwkeurig 
doorlezen. Hw· anders te verklàren, dat er,ondanks 
\,ekeUjkse publieatie, steeds afschrijvingen binnen
komen bij het algen,een secretariaat. Die slechte 
gewoonte afleren is zeer simpel, Voortaan de revue 
raadplegen en. alleen gemotiv;eerd afschrijven, dus 
in uitzonderlijke gevallen a!:th de adressen van het 
wedstri.idse<::r.etariaat. 

Vitaminen= Voor de instandhouding van het me11selijk lichaam:,.zijn 
' vitaminen onontbeerlijk, Ook voor het· goed functio-

neren van Lens als voetbalvereniging is vitaminen-in
name noodzakelijk. Het wordt U als_ liià nogal gemakke
lij;k gemaakt· 1n ~uist vitaminehrecept toe te passen, 
Volgt met ambitie de trainingsavond op DONDERDAG. voor 
de Senioren, DA COSTASTFJ\Jl}f en voor de JUNIOREN HER
SCHELSTRAAT, Bezoekt regelmatig onze GEZELLIGE CLUB-
AVOJi[DEH op MAANDAG bij ;l.LSE11, APELDOOIDJSCHELA.AH,mo.e-

. digt on~e favorietén aan bij de vedstrijden enz.enz. · 
. 1n Heel waslijstjé zouden wij .hieraan kunn,en toevoe
gen. 1Iet algemene Lensbelang is hiennede gemoeid, DUS 

· AAN DE VIT.AMINEl~SLAG, Van kop tot teen kerngezond 
z:j,jn, ü/' het aambeeld, waarop iedere bláuwwitt\>'.r dient 

, te. hamere11,. Secretaris, · 

·----,----·--------------- A",v/d KLEi ____ _._ __ 
VARIA; , 
Var. uit de 'West ontvingen wij van Piet Hopp,mbrouwers een sym
phatiek schrijven met de hartelijke groeten aan de Lens:f:amilie. 
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PROGRAJJMA VAN S~TIOREl.'ï EN JUNIOREN 
Zaterdag 12 October: 
Quick steps - Lens c, 3F, 2.30 uur, 

, Lens D · - Velo 4F, 3 , 00 ii.u.r 
Zondag 13 October: 

l'TijkerklaáJ . 
ter:t'.ein 2. 

H.G.AT1 - Lens 2, · ·12.00 uur, v. Tuylstr. Voorburg 
\Jesterkw.3 · - Lens 4 · 12,00 uur,Jansoniusstr. Laakkw.terrein 
Lens A - Graaf Willem II Vac ; -1:El, 12 • 00 uur, terrein 2. 
Lens B - G.D,A, 2D, 1.15 uur, terrein 2. 
Zwart Blauw1- ,Lens 1 ' 2.00 uur ·"Fruitweg. 
Lens 3 Tonegido3 2 .30 uur terrein 2 

Rranenburg 5- ~::!!~ _ _2___ 4.00 u~:: Houtweg· (B.T,C.) 

VAN DOEL TOT iOEL 
· -Boven een uitstekend b.e~peelbaar terrein, dat door een vrien

delijke geste" van het Y. V,P'.-bestuur 112.n Lens was afgE;staan -
'.· hingen dikke waten7olken ais een grauw schilderij. Hun natie 

last bleef :.. gelukkig - tot de avond gedragen •. · Guur herfstweer 
verkilde de temperatuur, maar de Lensharten werden verwarmd door 
de ondubbelzinnige zege van de favorieten. · 

1t W~s druk aan de lijn, ondanks het late uur. Vele beken-
den, Lensers in hart en nieren, ~aar ook veel nieuwe gezichten •. 
De-lopende-bandTproductie van vorige week had ieder hevig ge
interesseerd. De lijnmensen kregen ook nu waar voor hun geld. 
:&>n doèlpunten regen ·van 6 passee;de het doelvlak van den tegen

_stander. Zes technisch-'en tactisch volkomen verantwoordde goals, 
waartegen over de blauwbaadjes slechts een dikke nul stelden. 
Het doelpunten-blijspel werd in 2 gelijke bedrijyèn opgevoerd. 
Voqr en na rust 3-0. En het hei],igdom van tandem ble_ef· weer 
smette],oos. De s~ldibalans boekt nu 13-0! De in rode hemden ge
stoken ·1ense:.-s pasten vanaf het beginsig'naal .de juiste tactiek · 
toe: Lens gaf het tempo aan. Het duurde niet 'lang of een door 

. J ,Vfüstefeld vlijmscherp' geplaatste corner benutt_e H.Houkes,zo
als wij dat. van hem ge,7end zijn. Een uit het midden aangespeel
de bal rolde voor de rechtervoet. van A,Koppelle, die,op ±. 30m, 
een_ ontzettend schot loste, Een beauty van een doeipunt ! Een 
felle Esdo-attag_ue forceerde een scrimage· voor 'onze goal,waarbij 
T,ten To.m een hoofdwonde opliep. Na 10 min. :1am hij zijn plaats 
weer iri, hetgeen Lens inspireerde tot een 3e doelpunt. R,Ro·emers 
kópte bij een cormer in en T.v. Huffel voltooide de afwerking. 

Spoedig na halft~e.vergrooi!B Huug de voorsprong. Na op- en 
neergaand, spel kopte Aad een hoge voorzet van Haukes fraaf,in 
en vlak voor tijd maakte een goed schot van H.Overbeek het halve 
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dozijn vol. 

Enkele algemene indrukken mogen hier nog volgen. De voorhoede 
had zeer sterke momenten. Sterk vleugelspel resulteerde vele ma
len in gave voorzetten van Wüstefeld en v. Huffel wier werk dik
wijis de grondslag legde voor een doelpunt of doelpuntrijpe kans, 
Haukes opereerde op de hem bekende manier. Koppelle heeft de 2 
mooisté goals-van de middag op zijn naam staan. H.Overbee¼ zocht 
zich, voor rust te acclimatiseren. In de tweede helft kwam hij · 
beter los en toonde zijn zchutterscapaciteiten. Overbeek is tac-
t;isch goed geschoold, maar hoedde zich voor te rustig spel; r:e 
middenlinie getuigde van grote 1".racht, zowel defensief als offen
sief. De steun van onze _halfs aan voor-• en achterhoê!de is prach
tig. Ook het duo G.Roodenrijs --A.Hoefnagel rum.den behoorlijk 
·en gaven ::;o goed a:ls geen schietkansen. Het werk van T.ten lam 
wint aan waarde. Zijn spel wekte yertrom-,en. De wijze, waarop· 
hij na de :rust, ondanks zijn verwonding, het doel verdedigde el1 
éen uitstekende safe verrichtte, was ze:,.r goed. Esdo verdxoeg 
de. grote nederlaag sportief. Hun harde werken tot hèt bittere 
ej_nd, had meer verdienä dan een nul. 

De 2e blauwwitten ,;aren te gaat bij het hoger geclasseerde .Blauw~ 
Zwart 2, dat met 5-2 de punten thuishield. Als geheel was het 
een pittige weçlstrijd met de voorhoede als de beste lijn. Het 
was jammer, dat de aanvalsleider Jan \1alsteyn, bij een kopbal 
voor de :rust geblesseerd raakte en verè.er op halve kracht mee
speelde. De halflinie gaf niet die ztuwende kracht, welke nod':i.g 
is om een wedstrijd te winnen. J\'.Bogisch was wel voldoeniie,maar 
de kanthalfs lieten hun wing teveel 1oz. En dit is,de grondslag 
van de nederlaag. Ook de achterhoede was niet ._:feiJ.loos. H.v/d. 
Boogaardt speelde zijn eerste wedstrijd niet,'.b_epaald sterk, het
geen zeker zijn invloed niet miste op he_t '. a.Jl'd,~î;rs. zo g<:idegen spel 
van Bob. Walhain. K.F;f~jters ~eed veel. goea,€;'.lcl~:~in, doch dient 
op sommige momenten vlotter in te griJpen;,•i'ÈEirp:.tweetal goals 
waren bij betere samenuerking van het ac,hfe"çtrio wel te voorlrnmen 

• ...--~ -_. \o,. 

geweest. ,~J:-.:·..::r~;-·;t· ~i---:: .. "; 
. Eerst in de 2e helft, na een ruststanéf.:van 2-2, kon BlauwZy;art 
de overwinning for~Oren. !• ~-.-f,-1""-' - . . 

Als de 2e blauwwitten kans zien,_ ee!);-hoog tempo van den beginne 
·af te spelen, zullen zij in de a,s. competitie zeker een woordjè 
meespreken. · ' 
______ ---------------------- J, v/d ~~-----------
DE E.e.a. B LA As T A p p EL 
1 e jlftal: A. ten Dam. ,A,Hoefnagel., A.Roo~enrij s,, R, Roodenrij s., 
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R.Roemers.,J.Willems.,./)llt.v. Hilffel.,A,Koppelle,,H.Houkes.,H.Over
-beek. ,J. Wüstefeld, ,Res: J ,Frij:ters. ,A.Bogisch; ,A.v., Luxemburg., 
Leider Jac. v/d Kley. . ·· - · · • ·· , 
2e Elftal: J,Frijters,,A,v. Hu:ffel.,H,Helmich. 1A.\Talhain.,A.Bo-' 
gisch. ,H.Kops. ,A:v. Luxemburg., W. Verheggen., J. ,ialsteyn,., F,v ,Niel.; 
e.v. Luxemburg,,Res: Jac.v. Westing.,H,Albers.,J .v/d Poort,, 
Leider: }!.Janssen. · · 

2e Elftal: W,Huysmans. ,J ,v/ d Zalm. _1li• v/ d Boogaardt. ,Ph :de Heer., 
J. v. Venrooy-,,F,Mourik.,C.llattii;ik,,H.v. Rijno,F,v. Luxembur5·., W.Hugens.,C.Dubois,,Res: L,Ullers.,L,v/d \ial.;J ,Nijman, Leider: 
J.v. Venrooy. ·· 

4e Eli'tal: W,Hillena:ár,, C ,Z;ide:rwijk,', C.Bierhuizen,, B. vink·., G, v[á. Steen,,J,Roozenburg.,tI.Hoefnagel,,H.v/d Burg.,P,v/d Salm.,-
L-Borsboom.,J.v. Vlassem.,~es: J,Sinjorgo.,D,Hugens.,A,Cools' · 
Leider: U.Schouten, · · 

5e Elftal ~J .• iieere .. ,J. Zuidwij1<:., l'l,v. Wijk,, Visser;, S,Kroon. ,J, 
Bontje. ,J .Bo_m, ,R,den Drrjver. ,J ,v. Zon. ,G,Luyckx, ,L.Niessen., 
Res: Ch.Demeyer.,M,liei;iraes.,F,:v, Deelen.,Leicler:.A.v/d Kley~ 
De leiders zu:JJ_en-zich voor de aanvang van de wedstri;jd belasten 
met het laten kiezen van een aanvoerder en een plaatsvervangér;· 
De wedstrijdforniulieren en aanvoerdersrapporten 15ehoren zo spoedig 
mogelijk, dus Zondagavon.d, ingeleverd te worden bij -het secr,van 
de E:rn, Schuytstrae,t 60 •. De aanvoerders willen wel de vriendelijk
heid hebben zich hiermede te belasten, -

1 ' ' ,1 Zondag dus z&l de eoop. volop gaan draaien,.De start van het 1e 
is zodanig geweest, dat er weinig te wensen overblijft, Onze 
enige wens is, gaat. zo door. De kracht'van de tegenstanders van 
2,3,4 en 5 is ons niet l:Ïekend,,Het kunnen stuk voor stuk kampioens
pretendenten zijn. We moeten ons dus op sterk tegenspel instellen. 
Spiege;l.t U allen aan het voorbeeld van het·1e. Open spel in zo 

'hoog mogelijk tempo.·De beste wensen "lande Èco vergezellen U! 
Het 6e. elftal' komt nog niet aafl de beurt, maar zal ook spoedig 

kunnen beginnen, ·· · 
E. e.o. -~-------------U I T H E T J U 1'T I' 0 R E H K A U l',, 

Alleen Lens D trok verleden week de voetbalslofjes aan om in 
Loosduinen G,D,A, te gaan bekampen. Ook deze tweede wedstrijd 
werd \lelverdiend met 3-1 gewonnen,_ Hèbben jullie grote plannen, Boys? .· · · · · 

• 
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~~~~etitie o~~;~i~,hl-i~~~~-7=5=ö--2-10-(34-11 )-1, 43%. · 
Nog ingedeeiu:_ atd, l.b'. Gr,U.--Vac; afd. 2D. Westlandia-~ afd. 
3F, Gr,li.-Vac en R,K,,7,V .• V, · 

Afd. 1F Lens A - Gr,U.-Vaa. Een bekende reclame~slagzin zegt: 
"Alle ogen gericht op Kwatta", Zo jongens,. zijn' alle·· LEl.'!SOGEN 
op jullie gericht!! De eérste competitie'7edstrijd beloofde heel 
wat, ma.ar D.H.L, kwam roet in het -eten gooien en sleepte de volle 
buit mee naar Delft. 11:r:a.t was een vergissi!l;8'", wordt overal ge'
mompeld, zodat er maar een oplos~ing is, nl, te tonen dat Lens A 
al;i voortrekkers van de Juniorenafd.- er op staat een wii,ardige 
plaats in te nemen op .de ranglijst. Van jullie tegenstanders 
behoeven wij niets te zeggen. Het zijn oude bekenden, waarvan 
het een prestatie is ·'te winnen, Vooruit •mannen', pakt aan! 

Afd. 2D. Lens b - G.D~A. 4 punten uit 2 wedstr;\,jden met een doel
gemiddelde van 17-5 geeft 'Wel wat te denken! \'lij zijn op de 
goede weg jongens, maar ziet eon flinke hindernis komen ~1ij 
tegen! ·De weg naar?is voora.s. Zondag afgesloten, Zaterdag v:ordt 
het verkeer gestremd en rode lantaar:µs worden bij de (G.D,A,)
hindernis opgehangen. Gaan.wij van dê rechte weg af jongens? 
Zullen wij omlopen? Neen, dat nooit! Wij zijn Lenig en Snel , · 
due het moet gaan! Voo1'Uit dan. Lens B! 

Afd. 3F, Qµick St~::- J,:!!!f!_.Q.• Lens C verloOr de eerste wedstrijd 
van Velo met 4-3, En nu gaan wij naar de Hijkerklaa11 om· te laten 
zien, dat wij niet als "zwakke zusjes" aangekeken moeten worden, 
Neen, ook Lens C zal meevechten om op een beho9rlijke plaat~ 
te eindigen, Wij zullen spelen voor wat wij waard zijn! Let op 
Lens-familie ..... l:!et C,- gaat Zaterdag eerst i.oed starten. 

Afd. 4F .Lens D - Velo, Na K,R, V,C, werp. 1,1, Zaterdag G,D.A~ 
aan de zegekar gebonden. Speelt net zo vurig en inet hetzelfde 
vlotte samenspel en de overwinningsvlag zal weer voor jullief 
gehesen worden! Op naar de 6 :PU!îtjes, Lens D! / 

En nu de _o.E_,lj;elling~lli. 
Lens A: J,v. 1!èlzen,,J,v, LuxènibU:rg + A,Has<sjes.,Th.Brinkel.+ 
R.Wüstefeld " F,Demeyer,,P,de Leeuw . .+ F.Bouwmeester + A,Hoef- · 
nagel + P,v/d Valk + H.v, Beek.,Res: A,v. Looyen + Ti/.v. Blijs
wijk+ J,Roodenrijs + J.Grottendieck,;Leïà.ers: P.Ju:f:fermans., 
H.Vink, 

Lens B: P,v, Leeuwen.,E,te Berge + P.Vollebregt.,H.v: 1riel. + 
Alb, Buygrok + G,Koldewijn,,A,J)uyvestein + F:r.Schippers + J,de 
Roos+ H.v. Hirtum + W,Hegge + Res: J,v/d Gaag + J.de Bakker,, 

• 
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Leider: dhr. 'if. Visser. 

Lens C: J.de Bakker.,E,Löwenstein .,·G,Lam.,G,v. Reenen+ h,Schip
pers+ A.Nieuwenhuyzen.,J,v/d Gaag + J.Jagerman '-t: r.Heydra + 
M.Gealauff + P.v/d. Broek. Res: M.v .• Hirtum:,J .Vlallaart + P.Pelle
koorn, Leiders: N,Schouten, ,Fr.v, Luxemburg; ,J .v. \Jss§em. SaimF 
komst 2. 15 uur ingang Q,,S.teps-terrein. Nijkerklaan, · . . 
Lens D: W.Gelauff.,J.v, Rijn+ Fr.Polders.,A,Strous + A,Speel- · 

· iiiäiîs+-G.v. Roon.,JJ.Semeyn + Vl,Wie6'lll8.ns + W,v/d Steen + ï;. Visser· 
+ A,Urbanus: Res: B,Herfkens .+ L.v, Zeelarid + B,Borsboom,,J, 
Schouten: Leider: de Heer.,A:v• Huffel. JUCO 

-------------'-----
DANKBETUIGING 
Mede namens mijn vrouw, betuig ik hiermede mijn grote qwJc voor. 
de vele blijken van belángstelling; die we 'bp onze- huwelijksdag 
ondervonden. De cadeaux van het bestuu~, juniorencommissie en 
de spelers van het A- en B-elftal, alsmede de ve],e bloemstukken, 
die wi,:l'8mize Lensvriendeu mochten ontvangen,. hebben veel bijge
dragen om die dag· \Oor ons onvergetelijk te, maken. 

------------~--------- lLWDR.[,; V1ü-T HlTiFF~ _ _: __ _'_.: __ _ 

LENS D. SPE:JLT EJ:i;' ••• ... -.\/INT, .. 
Een Vall. de leiders vertelt: De· B~ndsscheids::·echteI· was present, 
het terrein in prima conditie en onze jongens blakend van strij_d
lust. De wedstrijd begon al pittig. De boys zaten er geweld:/-g ·- • · 
op, Wim Wiegma.ns liet no; 1 noteren, maar G,D.11.. ook niet m:.s, 
maakten een tegenpuntje toen onze verdediging in· slaap v1as ge
vallen, Na dé rus:f; gaf een G,D,A.er een doelpunt èadeau' en Maar.:. 
ten Semeijn stelde de overvlinning safe met een juweèltje van een 
do::!;punt .' Bravo _:ê~l~f_______ · ______________________ _ 
WAAtl.0!1 liiOET __ A4l_ VOJLT,1:~Jif: B. ~! GY'..!NASTIE!{_P.Q]fil. 

• T'n, Heeg leraar 1!.0, Li.chame).ijke Opvoeding, vraagt in verband 
ll!8t bovenstaand probleem, llàt betekent een voetballer,•indien 
hij de vereiste lenigheid 'mist, waardoor zijn· spel noodgedwongen 
hout,erig en hard za,l 'zijn? Welke toekomst heeft· een voetbalspe-' 
ler wie het aan de nodige kracht in zijn voet- e·n beéruipierén 

, ontbreekt, om omhoog te springen naar een te kLlppen bal?' ,rat voor 
, betekenis heeft een speler, die niet in stáat is snel de meest 

onverwachte wendingen te makén, die niet weet vlug te starten 
naar een aanrollende bal? Al heeft een voetballer een prima bal
techniek, al kent hij de gehe:i.!nen van het spel. in .de puntjes, • 
nooit zal.hij, tot_de betere spelers gruw beh1>ren, als hij ver'
zuimt zijn lich!lJ!l~lijke vaardighed~n te oefenen. Hij zal op de 
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onderste trede blijven staan of .hoogstens in de middelmoot te-
recht komen om er in te verdwijnen. · • 

Men meende vrÖeger soms, dat· een voetbalJ,.er slechts tegen.de· 
bàl behoefde te trappen, om een nuttig speler te worden. Het · 
drong niet tot de spelers door, dat men niet slec;hts met dé 
voéten en de benen voetbalde. Men zag nog niet in, dat bij het 
spel !!lle spieren in werking zijn, dat het lichaam een totali
teit'is en dat dus het hele lichaam dient te oefenen. 

Nu ziet men een en ander juister in, neemt er zijn maatregelen 
naar en het is daarom, dat de L~nsspeler e~e Ilonderdág in de 
Gymnastiekzaal verschijnt. 

p" .J • -------------·----· ------·· ----·---,----
NIEUi7S VAH DE VIOENSDAGMIDDAGCLUB 

De Vloensdagmiddag is al van ouds in Le?fS iets àparts. Op nie
ipand wordt enige pressie ui1geoefend, om naar het veld tê komen~ 
Je bent volkomen vrij om tê verschijnen of elders je, vermaak 
te zoeken. Regent het, of schijnt de zo:1 al te fe.l, of blaast 

·- een ijskoude wind je uit je jasje, wel er wordt niets op de 
boetelijst aangetekend, want je bent v.rij. ll!aar bijna elke 
Woensdag :i<.omen enige tientallen °LensvriE>.nden naar het Zuider
park. Er wordt een grapje yerkocht; V1at getrapt en eèn partijtje 
gespe.eld. Nou, het kan er soms )leet aari toe gàan, Zo op 11 Sept. 
Het leek wel een competitiewedstrijd, waarin een kampioenschap 
kon worden behaald of verspeeld, En dan 18 September! De regen 
kon de jong.elui niet verjagèn, De fluit van den leider moes·t . 
er aan te pas :!\:omen, Pluvius WiJ-S wel aI te vrijgevig, _wat een 
groepje uit jong Lens niet belette, op de speelweide de strijd 
te prolongeren. (Dit nu was niet versta.µdig, jongens! Jullie 
moogt gèrust e~ weinig zorg hebben voor je schoenen ·en je kle
ding) Ja, die ~oensdagmiddagclub is een oude traditie. Vraag 

· dàar sommige senioren maar eens naar. Dat was eerst bij .boer v,jd · 
Ha.de, toen op ,laterloo, later op Ockenburg ·en nu in het ·Zuide:t'- · 
park. Maar _steeds moest er een zekere mate va:11 regel en orde 
zijn, Ook nu heeft de leiding zich maar zelden over een of and.er 
te Óeklagen. En daarom· o.a.· is het op 'ffoensdag zo prettig'op het" 
Lensveld te zijn. Toe~ moeten'we bij dezen een afspraak maken. 
Het komt nl. nogal eens· voor, dat sommige jongens voor de leider 
aanwezig is; onder het prikkeldraad naaflt het hek doorkruipen; 
natuurlijk van puur verlangen naar het Lensl).olne, maar toch is 
d-it ongewenst. fus jongelui, ronà k11art over twee hui je den 
leider met de· sleutel verwachten. We.est wat geduldig of komt 
niet zo· heel vroeg. · 

P.J. 



D E LE N S RE VU E •. ' : 
Weekblad· van dé _Haagse R.K. Sportvercmi'g'irtg L~nig en Snel. 

Opgericht 18· Dec,· 1920. Alg. ·secretc.riaàt: Gaslaan 54.:' 
· Terrein.en: ·Zuidorpark, · ingang Vrees,:ijkstra.:-.t; . 

Rodactie:-P.Juffcrmans o_n .Jac. v/d Kioy: . · · ,. ---'---'c.. 

Redactie-adres: Amandelstraat 51, · ' . -------------------. - . --.. ------ . - . --------- . -------------
jaargang 1946-1947. · -15 Octobor:.1946,' 
=----------------- ·-,-- ·---------------------=----=== -=------== 
LEUS' ZAEAGEiiDA. 
Woensdag 16 October: Bes'tuursversadering bij do 4cer W.v.Bohcor.1011, 
Jlondcrdag l 7 Oot. : , Zasl training. · i 
Zaterdag 19· October: Lans C - Pupillen. , 
Zondag 20 October: 1, 2, 3, 4, 5, 6, A; B,; '"' ·' 
?1aandag 21 Octobor: C).ub bij li.lser.i, , '·_,' 
Wotnsdag 23 Octobcr: Jong Lens oefent, - - . -- - -- - - -- . - -- -- -- -----~-·----. 
VAii HET.SECRETAR.!_3-AT,. i .. _ .. , 
tîckcndc adrcfJsq_!_!: Dagelijks Bestuur Jac,y. d.Kloij, Voorzittor 1 

Franbozenstraat 45,T.el: 338842, A,v.d,~:lcij, 
1).lg. secrctario ,Gaslaan: 54, ·w. v ,Bohcoriéri.pcn,.. 
·ningnccstcr,' Old~crnpot; tra.at 12. · ·, : . 
1.'lcdotr,Sccr.Senioren:H,Houlrns, 2o Schuijtstr, 6.o~ 
Wcdstr, Sccr, Junioren :A, v ,Huffe 1, Snc euwbf),J.str. 98, . . . . . . . . 

Nieuwe leden: PupiJ H.v.Oijen, ·Dercksenstraa.t ·4. 
Pupil G.,D.eckers, Weimarstraat __ 277, 

~!ieuwe ·Donateurs: Dhr,· G.-v.Deele~, Heels~straat 86. 
- 'Dhr. C,v.d,Hoeven, le v,d,Boschstraat 202, 

Dhr. R,Leloux, Hewtons~raat 387. 
' ' Administratie,Lensrevue. Klachterr o,er het niet·ontvangen van de 

Lensrevue liefst direct_ schriftelijk doorgeven _aan he·t secreta.:. 
riaat Gaslaan 54• Secretaris 

: 
Varia Ons lié:. Joop ZÛ.i,jd,.:ijk verÏo.oft zich ,sp Zondag 20 October 
a.s. mei; 1:Iej,Ans rîeem;isse, Namens de Lensfamilie onze hartelijke 
gelub-:ensen, • , · · ---------. ----- ·-- ------------------------ ------------
WILT GE \/IlnTE!f? IlRE,fü· JÈ. D.Ai:î IlT COHDITIE ! :VOLG DE TR~IHIHG ! ,. T~------------------------- -------------------------------
V AN JÎ. 0 E L T O T D O E L, · 

Het is "bekend, dat het Bestuur de 
Verzoel~. 

aa.,,,ezigheid van de ·Lensfamilie · 



-:r.4- . . . . -----~---.... --------""!----~'."'"~-----~------~~----------------. aan de lijn bij onze wedstrijden ten .zeerste toejuich~ en waardèert. lîatuurlijk! Het is voor onze spelêrs bii.itenge:voon , · prettig te ,1eten, dat een grote schare supporters hun spel met belangstelling gadeslaat. · 
ïlij moeten echter constateren, dat. er "lijrunensen" zijn, die menen critiek op de speelwijze van de blaum,itten te moeten. uitoefenen, dan wel een teveel aan overigens goedbedoelde tips over de hoofden van de spelers heenstorten·of"zich tijdens het spel tot een spele~· persoonlijk richten. Bij vóorkeur gebeuren deze dingen in perioden, dat het niet bijster vleugt. Op deze ,äjze heeft de belangstelling echter een averechte uitwl;'lrking, die op het spel van bepaalde spelers nadelig werkt en niet nalaat soms oén drulc op de v;edstrijd te leggc11, 
Wij verzoeken vrier.delijk het· gèvën vàn· öj:,- of aà.nrr.erkingen · een aanwijzingen over te laten aan-den-leider .en aanvoerder •. Ccnc,cte aanmoedigingen ,:orden van!'elfsprckènd zeer op prijs .. geste;I.d,. · ' · · · · 

.. •. Lenig- en Snel I, bereilcte slechts een puntenverdeling, D9. roep van de beide grote zegepralen was onze voç,rtrekkers yoorui t gèsneld net gevolg, dat op het Fruitwegse Sportpark e?~Va?tbesloten, grim-• uig, doch sportief zwart-blauw gcreod .stond om Lens in zijn doelpunten honger tG renl'len,· Hèt sTaagde hierin· necsterlijk, Een taaie, volhardende muur van verdedigers· weerst"ond onze s'tornloop; eon defensie, .:waarin do tengere, blonde knaap in het Zw,Bl .• heiligdol'l de eerste viopl speelde,. dapper gcsei:on.,:.·-deerd door een trapyasté stopperspil en twee backs-tcrriers. Groots ·was hun spel in comb.inatie niet, neer afbrelcend, dan opbou,'.cnèt, naar v66r alles cfficïcnt, . ' _ ..... Dat er voor het eerste clftal .. wat te pruttelen stond, uerd na·, do aftrap dU:idoJ.ijk, ,;·ant niet Lens, ::iaar Zw.Bl. nan het initiatief, na een k,wartier reeds belocind door een goed doelpunt van hun centervoor via 'een af.gel'leten voorzet van don toon 15evaarlijkon linkêrvleugelnan, Toen riep he± eerste een halt toe aan ètie vrijnoedigc Zw..:Bl.pogingcm - Lens nar. het tenpo over on het tot de rust .nie.t neer af· .te, staan.. Aanval/ op aanval bracht onze spelers .;eregeld, vóor ·de· ·deur van •de vijandelijke vestirig,waar "de· Roeper eèn partijtje ·weggaf van de bovenste pla,llk. Zijn talent behoedde Zwart 1llauvt voor een ne.derl;aag. Gelukkig -kon--Houkes met een onhoudbare kopstoot uit een prachtig gènomcn corner van v.Huffel de Iévretsbal'e plek ontdekken, waarna de drukdoende referQe de pauze aankondigde. De 2c helft van de boeiende strijd was doolpuntlooa. Wel waren 

". • t . 

~ . ,._ 
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le torr-oin werd niet gevonden.Mede oolc door de goed koppende vij
andel1i.;jbê -verdediging ontslondon weinig serieuze scoringskanson, 
-welke"- ou eon mooi.schot van Wüstefeld na - te nonchalant bellan-· 
deld v.e::r:d~. Onze rechtsbuiten v.Huffel hád een groot en goed aan-
deel .in & vele .helaas vruchteloze aanvalspogingen; · · 
:be Zw.m..· aanval rustte evenmin, doch trof in Frijtérs, die ten 
Dam ·verving, oen doclman,die zich evenmin liet verschalk<;n. 
;Zo blo.af' il:-e .. buit be~erkt tot è6n .punt .. 

. Leni~ en Snel 2, 
.van wel:k: ,elftal een kampioenschap als cindresul taat van de compe
titie mn 'iiillc dér noodzakelijkheid met gejub\èll begroet zou v;orden, 
hrachtoclc ;maar 1 punt mee:.naar de residentie.Do reserves waren te 
gasi; bij lt:tei; Standaard-elftal in de 2e klasse D, H.G,A, I. Overeen
komstig het doel, waarmede het tweede zich moet inzetten voor de 
competitie 1946-1947 ,,;e_rd de strijd met· de nodige ernst opgevat,. 
In het vel.-d bleek alras,,,clke technische-en tactische b:aliteiten 
Le11S 2 bezit .om oqk inderdaad een goede gooi naar de orcplaà.ts · te ' 
doen, ln prachtige aanvallen; voorbereid door con hechte verdedi
ging e.n sut,,ende halflinie, belaagden de t.eode ]llam7!,itten het 
H,G,11..doel, doch he~ gelukte niet de bal in het net te krijgen.Ook 
de pogingen van H,G.A, waren tevergeefs~ Iic 2c hél;f't was .een copie 
van de lo. Het · toao.,,-ork van ónze spe.lers was van zeer goede lma
li tei t1 maar hoe energiek or ook gespeeld ~urd, het H.G,A.doel 
bleef schoon,hoofdzakelijk door ·het fantas-tisch goede ·werk van hun 
doelman. liet einde kwam zoals men begont met een bril •. Het spel van 
onze :rese:rve·s hÓuil.t eên belofte in voor de komende ,,cdstrijdon.Ais · 
het ·eens '17aar 11erd • , •. , , • ! · 

1 · • s· 1 -z , enig en ne .L, 
is het e~""C seniorelftal,dat. tlij met. een fikse 4-1,-zegG mogen fe
li-cite:ren. Jlràvo! De tegenpartij bracht,,eliswa.ar 9 man binnen de 
lijnen,_maz.:r 'dat betekent niet altijd eon volledige puntemdnst, , ... -
:Voor .J.v.d.Zalm,die zo kameraadschappelijk r.as nie_t op te ](:.omen; 
viel L.v.d.Wal in. Lang hield Tonegido 3 st·and, mede door een lis. 
t_ige buite:nspelval, Hiervoor was reeds aan beide zijden één ,;cal 
gescoord, '-voor Iions door W,Hu;;Ons. F.v .Luxemburs zorgde act- rust 
yoor een voor.spron6. van 2-1. De grot9 blaum,·i tte n9orderl:\oid ,:;erd, 
daarna in. 2 -tre:f.fers door Hattink on v,Rijn -vastGele.;d, Die van. 
\Cees liat1:ink.we:rd :door do tekenstift v_astgclcGd• . • Lcniç on Snol 41 spe.lel.de ill de aange.9Y1ren ep.ste;tling-, · bereikte tot aan do thee 'een 
belloorlijk resul.taat 0...0" Ook ä'l irareli er to1;. dit moment geen doel-. ' 
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punten gescoord - goals plukt men nu eenmaal niet altijd als prui-
men van de bbmcn -, waarom zou in de 2e golft do doelpunten-ma-. 
chinc niet kunnen ge.an draaien? Nu greeE de aanvoerder naar een 
middel,dat slechts bij hoge uitzondering en in zeer beperkte ma
te toegepast kan worden. opstelling \7ijzigr,n.Het resultaat was 
natuurlijk omgekeerd evenredig aan de bedoeling.Dat gegoochel 
met spelers werkt als een boeme·rang d.w.z •. mcm treft er zich 
zelf mce,Ook hier.Hoe meer het vierde veranderde,hoe minder het 
spel ,:erd,Zo ia de ongelulckige 5-0 nederlaag verklaard. 
Dç goede oploss.ing: tempo,iiet men na. Het rusti-ge .Wost.erkwar
ticr zou vast door oen straf tempo (indoortraining,heron!) ge
capituleerd hebben. Voor elke kwaal,l11i, de juiste remcdieJ Ook 
bij voetbal. 

Lenig ~n Snel 2; 
liet zich door Kranenburg_ 5 mot 3··2 slaan.Dit zou positic:;f niet 
gebeurd zijn,als· de opgestalde achtorhoode had kunnen_ uitkomen, 
Hoc de plaatsvervangers· ook liun .bost dodcm,de verzwakking ,,as 
vanzelfsprekend te groot cri ·práctisch niet op te heffen. 
J:iocdig stolden de vijfde blauwv:i tten zich te ,.eer.Het· was een 
noed,die g-ccn beloning vond~Wcl .-,ist den Drijver in de 2e helft 
do :ruststand 2-1 op 2-2 te. brerigen,doch nog een !:oor moest de 
Lens-keeper vissen.Verdor waren de doelpunten to duur.Zelfs do 
kans op con punt liet Bom zich ontglippen door het missen van 
cc.n ·penalty c · 

-------·---- J~v.d"K. -------. -------------------------------
PROGRA:::.A SEHIOREH, -JUHIOREN ·El, PUPILLEN·. 
Zaterdag 19 October: 
3 ü.ur . 3 F, Lens C - Velo, veld 2. Ha afloop training van D, 
4 uur Oosterbóys -Lcnspupillen, Van Thuyllstraat. 

Zondag 20 October: · 
12 uur Lens B - Westlandia, veld 2. • 
12 uur Blauw Zwart 3 . ..: Lens 3, Wassenaar Kat\/ijksmmg, 
12 uur . Lens 5 - Paraa.t 5, veld 1, 
1.15 uur _Gosterboys '- Lens A, Van Tuyllstraat. 
2 uur L0ns I - R.K.A.V,V., veld 1, 
2 uur P,D.K, 2 - Len's ·2;- Van ·Tuyllstra'at, 
2 uur Lens 4 - V,D.v, r, veld 2. ' • 
3,30 uur Lens 6 - v.v.v •. ; veld 2, · -------------------------------------------------------------
LEifSFAIITLIE ! DE SPELERS 

0

VERWACHTEN U ZEKER AA!f DE LIJN! ! ------------ -------------------------------------------
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Opstcllin,:;en· voor Zondag a.s •. · I. · . ·· · , 
A. ton Dan. ,11.,Hocfnagol. ,JL,Roodcnrijs. ,R.Roodcnrijs; ,R.Roc:::crs,, · 
J. Willens. ,Ant. v .Huffcü. ,A.Koppcllc. ,H,Houkes., J. Overboek,, J .Wüs-
tcfeld. . . . · • . ·' Leider.: Jac,v.d.Klêy. 
He serve: H. v .Rijll., _ ·"'" 

. II. . ' . 
J .Frijtors, ,A .• v .Huffel. ,H.IÏoJ:mich, ,A. Walhain. ,A,Bogisch.; n,Kops., A.v .Luxm:iburg. ,A.Vcrhc;ggen, ,J. Vlalsteijn. ,-F .v.l'riel. ,c, v.Luxonburg. 
Reserves: G.Hocks. ,F,Bogisch. Leider; H.Janssen. • · 

; . . -~ 
. . ;, III, . . 

\'/ .Huysnans, ,Ph.de Heer. ,H. v.d;Boogaard t. 3 L.v.d. Wal., J. v. VonroQij,, · 
F,!Ioµrikv,C,Hattink~, L,11llcrs. ,F-.v ,Luxcnburg, ,W0 iiugcns, ,c ,Dubois, · He serves: · J .v ,d,Zaln. ,R, Willonsen.. · Lei de~'. J ., ;,-, Vcnrocy. 
Sancnkonst: 10.30 uur, .. Tui'ftla:i·kt (op tijd s.,;p.) •. 

IV •. 
,, . 

w.Hillonaar, ,c .. ,ZuidcT'Wijk<-.,C.Bicrhuizon.;.·,:Ba Vink., :.G.v" ~ .. Steen?, 
J ,Roozonburg, ,H,v.d.Burg., J, v; d.Poort. ,P.y; d,-Sah1. ,L.Borsboo::i., 
_J. v.Wasscn.. · Leider:. H"Schoutcn. 

v. ·"'.. 

Jac,v. Wcsting, ,c •Visser,, W, v. i7ijk. ,lf, don. Drijver. ,S.Kroon, ,F. ·i\.1-
ba:t's,, J,Sinjorgo., J ,Bon., J. v.Zon, ,A. Vors tcci;;ha, L,'lHcsscn • 
. Boserves: G.Luycla:, ,D,v.d..Putten. . L_cidcr·: A.v,d,Iaeij·, . ~ ' - - , . . . 

. TI, . 
Ch"Dcocijcr,, ,A~ VcStcr •. ,G. v~ Wijk. ,J "Hijtian: ,:.:"Her1.~cs .• -,F 11v.,,Dcolon-.;.; 
B.H9c:fna.gcl,f-,Ba-Bos .. ,L .. de Wocrt,J- ,n~Hu50ns. ,H. Vos ei .. ~~ • 
Reserves: Ji.,Cools. ,A.Wagena:ns, · Leider i J. Gocr..ans.·. 
Zondag a.s. 'allo hens. aan dok.Het eerste ontvar.i:;t eon .oudci bèken
de en ,,eet dus,da. t alle krachten noct,m word0n ingespanncm,Haar 
net de· los van Zondag' j. 1. nog in het gehe.ugcn. vcr17achtcn wij eon , 
gunstig re sul taa t, lcndré .. v.Huffel on z 1n na.li.non· tre!:drnn ,.eer naar 
de v.Tuyllstraat,en ontuoeto11 P,D.Ku dat zoc;r behoorlijk is ,;o
start. Vechten voor do overwinning,lui, is het pa.rool,Zullen vo.n 
Venrooy c,•s hun verrè rel.:i r.ict een over,::inning· tcgenoet zien? Wij 
;rekenen er stellig o;p.Dc• !crachtvan· de· tegenstanders vru1 Ler;s 4, 5 
en 6 is ons onbokcnd.o 'Als jw.lio spelen v_oor va.t je ,;ac.rd bont, ~· 
zullen do punten zekór vaoverd kunnen ,;èrde·111En dat ·noot on niet 
achter to raken.Succes lui! 
Ui tnodi1;in.s: aru1voerders, .. Wij nodiçcn do a.LJivoerdcrs on· leiéfors vc,n 



-78- ·---------------------------------de elftal.len uit"" voor een bespreking van de lllf'ta.llen op liaan-
dag. 21 Octpber a.s~. in ons clubl:Okaaï, Ca:f6 Alseo, ApeJ,dçiorn- · l 

schelaan,. ·on + 8 uur; . · ·· - . 
Bi;ieenkons·t Lens r. De ·sp9"lers, .en~r~serves van het eorSto :elf
tal ·komen na de traihihg bijeen. in_ "Du Comoerce", Allón ·aanwe-
zig! · 

Attentie. Hot komj;,nogar eens vo9r;, dat afschrijvingen telefo
nisch, geschieden· aan hot ad:r;os, VaJl' den Voorzitter •. Dit .is 'niet 
toegestaan. Het,v.eekber.i'ch~verschi~nt zo tijdig, dat alle spe~ 
lers . ruinschoots) gelegenlioid .hebben_ .o;:i v66r Zaterdag de wed- · 
strijdscore taris- Huug· Ho.ukes, 2e. Sehuytstraat to berichten, in- · 
dien zij onverhoopt· vcrliindcrd zijn· •. Dit dient "bovendien schrif
telijk te geschieden,Afschrijvingen in andere vorm en aan ande
re adressen kunnen, r~e.t, het oog op de goedo · gang van zaken niet 
geaccepteerd wo:rdan. · ECO. 

------------ -~----------------------------------------u I T H E T .:r u; re r 0' R E N K A i'l P. 
Ui tslagcn van 12: en:. 13: October: 
Quick-Stcps - LUS c:,.o, - 7;: 
LENS D - VELO ]. - 2•r 
LEUS B ..:- G.D.A. 4 - 4;; 
LEUS A - VAC · 2: - l; 

COKPETITIEdVERZTCH'l' LENS-Ju'N:[OREU, 11 - 7 - l - 3 -15 (48-181 
L3~• . _· .. 
De aanvoerder van Lens A begint zijri kcuri-g opgesteld verslag 
net do V"Olgcndo voorden: ''Eindelijk is het dan gelukt on net het . 
.:,-elftal Gr.W.II-ifoc to verslaan!!" En indçrdaad, dat wa_s onge
twijfeld o.cn behoorlijk resultaat, lui!! Volgende weck verwachten 
,:ij weer de volle buit.Als he·t mogelijk is,dan zorgen do voorhoc- ~ 
dcspclers' or voor om. net een·wat ruinor verschil de baas te 

-b.lijvcn~ ! LEl~ .B noest een punt. afstaan aan G.JJ.11.. ·Jammer! l!aar 
,.ils ·.,;i~ "horen dat ocn,zij hot ook onnodig:; ;i-1 achterstand zo nooi 
.,~ :ii.:ngohaald,dan ook con kloi.'l conplinai.jc aan de B--ers!Dezo 
-.w11nk 'k,GI:1t 'l'lostla:rul:ia op bezoek en alle oud-juniorspclors kunnen 
.g;si-tuïgon,dai; dcoo club zich con voorsprong niet gcr.akkeliJ'k laat 
Pntnc:mon.La~ ..ij à:aaron ::;:fsprokón on ons tot leus naken voor 
A• s. Zondag:J)ïreet; aa:cpaJrhm en er op bljjv-on zi-ttrm als eon bok 
OJ;l de havorln.B-t'!!_ !JilNS cG ·.zoa Zater-d.ag eo:rat goed starten.In de 
VQrige Lonsro-.c =.a. dit; voo,;awld als volgt ••• '"Ttj züllen la
i;An zien dat ,,ij '1liiJeft :a3.:s =»e :ZU.sji:>.s .aangokèJmn lii'ill.en ._,orden. 
Iiait op.Lonsfanîl:.iiJJ9 -~•••• •-:t \IV~ J..o! ~ !!! 1./us-t jo .m:,g J?et1,ltjes? 

' ., 



.. 
' 

----,.-----. -----~: ______ '.'"---:-----------,--------------;---------"::;!2:_ .Nu ontvangen wij a. s, Zaterdag VELO,. Het is geen verhaal tje,naar · Vrouwe Fortuna zit al tijd op VELO' s · schoot~Op geluk Î:locten wif dus· : niet rekenen, Zó!lder geluk wi1mcn îs·cchtcr r.ioqier! ! Ja, e·n dan tot ·slot:hct arme LEWS D •.. 1n !1'.ins kan ,;at mi.trnol:kez:! ! · Een: k;ort verslag? Nu dae.r gaat-ic •. LEllS gedurende de gehele ,wdstrijd ,in de , buurt van het Velo-dool, Velo·in de gehele wo9-strijd. slechts 2 goede aanvalle!loLEHS l!laakt 1 dodpunt en mist esn 4-tal mooie ke.nsen en bovcn\iicn nog 2 pcnaltics. Velo uit die armzali{;e 2 :s.;.11valle;: 2 doclpun.tc11; ,,aarvan tot overmaat van ramp hot la.1.tste -ná speeltijd, De jÛi'st stand \ias dus .i-l,v:a8Xmee Velo eventueel in ·do hand:.,.·. jes mocht klàppen.c ne officiële stand werd echter 2~11vóor Velo, 't Is mae.r goed dat wij eon r;a:kje lm..'1nen i..itruston,va:1t voor aas·,. Zatordag··werd- geen ucdstrijd vastgosteld,:?aar neon,-hier· is eon be- · tor voorstel! Zaterdag s:ijn alle D-spelcrs op .hÉs.t v:,eld aanwezig om Lens C · aan to moedigen en na afloop van de ,;1cdstrijd gaan wij dan ,m.t trainen! Afgesproken? · ·' , ., En, nu de opstcllinizcn: . . . OOSTERBOYS - );,EiTS A: J,v,:,:elzon.,J.v,Luxonbur6.,1':,I;Iaasjes.,J,Roo-· d.onrijs, ,R. WUstcfcld,, W, v ,.Blijs,:ijk, ,P ,do Loouw,. ,A'. v;,Loóyon, ,J',.Hoefnagol, ,P.v. d. Valk. ,H.v.Boek, · ~~.:. Th,ïlrinkcL ,F •. D6noyor, ,F ,Beur,-· meester. Leiders do horen J •. \Valst'oyn en F .. Vink~ Sam:mlromst 12.45 '. uur i~gàng sportveld, v.Tuyllstr,:>.at,Voorburt(ccht_er .· V.U.C,terr.) 
LEHS B ~ VIÉSTLAJIDL\: P:v.Leeu·,(on.,E.'ten Bèr,;o.,P.Vollobrqg-t.-, ;: . ,· H.v .Hiol. ,Al1J.Ruygrók,, G,KoldcY:ij_n. ,Adri Dl).yvdstein, ,Fr,Schippors; J"dc Roos_;,H .. ·v~Hir."tun.,W,.Hcgge. · ·. .' .... ~ J,v.d.Gaag.,J~do_Bakker,,P.v.d.J3ro~k- 'Leid~rs de heren: . · W. Visser en .P ,Ju:ffcrmans. · · · . ' • . I , .,-. LENS C - VELO: P.Pellekoorn, ,E.Löwenstoin. ,.G;Lam. ,G.v.Reo:ien,; J .v .d.Gaag. ,A"iîieu\:tenhu.yz.c1·i. 1A~Kuypers ~, T.Hóydra. ,J -J agernai1 .. ; .,_ J.de lk1kkor.,P.v.d,Broek~ . ,,. . Res: Fr.Schippers • .,r;.Gelau:ff., on i.,.y,Hirtum4 .. ,, 
LEHS D nc. afloop LEIIS.:. VELO· tra:!,J1:j.n5 ! 
OOSTERBGYS - .LEIISPUPILLElî: H, Teuli.'1g, ,IT ~Ilonijl'l. ,H•,zctz, ,H~Partien..:...: tier. ,.H.Tu.ket., J ,Decll:ers .·, Tj. \icStendorp. ,P .Dekl::or, ;H,Hoo1,weg. ,' · B;v"Tilburg., ,B"vc.n Gc.nian. ·. 1 ~ ~ Il.Roemers. ,P.Evors.,A.v. d,Géld, ,B,Gofken, ,H.v,Oijcn. ;c:j,ders: Do hç,ro·n J,GOon;:,:ns~:,on G,Ifa.tti.'1k. · · Bijoenko=t ,3 uur voor Çapit(!l-;:th,9,;-.tcr d,,m met lijn· 12. tot. W:!)te- ·. rinbke..dc. · · · · ,. ·---~---~-~-------------~-------------------------------~------
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V A Ji D E PE~PE • 
JJe competitie is voor. al:, onze- elft~llen bE;gonnen.We worden .. _ ..... 
. weer gepalet ·door de · zèmmachtige· spannillg. '.'Hoe zullen onz~, . , 
favo;rieten het er af bréngen?"" Bij elke· weds~ri.jd bli~J,ct,dat '/; , 
éen grondige kennis dc:r spelregels voor,. elke sp-,ler: p.oodzake~ · 
lijk is, Ook in 'dit:opztcht wil de Pè-Pè het peil• van onze ver_., , . 
enigi:rig opvoeren.Zij -vond tot haar gr-ote vreugtle'Dhr. Ir, v.· 
Emmenes bereid, ovér J:fcze máti,rie'ecm lezing voor.onze leden 
te hohdén, Ili t' is., een 'uhîeke gelegenheid· voor ons allen, · om 
ons inzicht in het voetbalspel t,c verdie;pen. Begin llovcmber , 
hopen ,.ij ons .rondoll) 10 katheder :van deze eminente leermees-. 
ter te. scharen, Do biljar,tcompotitic k,omt, langzaar.î op gang. 
Wij verzoeken alle b0langhobbonde. hu,n partij regelmatig te.· 
spelen,. , \ , ' : · 

, , , .. PB. ~ PÈ. ------------------- ----· --- ----. - ' , ------- . ---- - . - . --------
VA lf D E : RE D A C 'r I.E. • '. 
"De .sport is eon leorsèhool van. eerlijkheid,mo.ct'l, uii;houdings-· 
vcrmogc:m,doortastendhcid en yerbrocdol:'ing,_" ·• · 
Bovenstaande rci;;els' zbri tGn volle ,,aard qot de 1s3:qotste aan
dacht -te worden ,gele;en,En r.1e11 zal goed. doen de betekenis er 
van te'rdci;;e in zich op, te _nemen, Voor een ieder, die ?ich in de 
sport,·1erold bcwccgt"l:omt dan de vraag, of. hij in bc;doelde leer
school de lessen· ijveri.,; volgt en tovr.edcn kan zijn over hot 
resultaat, .. . · ..• ,. 
De uitspraak over de naar~~· vii.n de sport' is· niet van .. oen of'. 
and,er verblinde spo:r:tirtaniak;zo'n·verföaasde mislukkqling,die · 
ziel ;,och· zaligheid telt e'ri ui tsluitcnd- voor zijn lichamoÜjke 

'comdi tie zorg heef;t;,lîcén,niernand )llindor dan het Hoofd vàn on
ze Kerk1Z :H. de Paµs,hee:ft' z9voel ,-;aarderi.'1g voör • á.e êport, ' . 
dat Hij zich met bovenstaande woorden in een toèspraä.k over 

de sport ui ttc, · , . . ,. · 
We. k;u,.n'ncn 01:is vqórstclJ'.cn,d,at · so:;unigci spo;ters zicih er ·min 
of l!iC'er· over vorbazcn,dát ·de Paus .zo'1; gunstii;c. gedachte hc'eft , 
over do sport,l,1aar liever ':nog, mag mo,n, zich er. o.vcr.. verhcu/;cn. ·. 
in. hot hoogste Kerkelijke gè,iàg een voorstander VaJ?. de sport 
te Vindcn,i!cn zal echter tevq~s inzic'r1,dat dit aan de sporter 
de plicht oplegt. de spo:çt. zu.~yer to_ h9udcn,ap~á.t,J1,ij_2iich .niot: 
te schamen hcaf;t,à.ls'nij• zijn g•êdrag v·e.rgelijkt not.do,gcdachte" 
die de Faus èvt,r de sport' koéstort.En · 1et 'r,el: ·d.e sp.ort is • · · 
eon lcrerschool.Men luistero düir naài de. lcssou,dic. de loer-
meesters gcven,Eh'' men -oèfene zich o;,, telkens .cecr in het 
goeciè te ,;roe ion. . · . ;~ . . . 
-----------------, -------- .-. -· · - . ------------REDACTIE •. ---
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1/eekblad van de Haagse R,IC. · Sportvereniging: Lenig en Snel, 

Opgericht 18 Dèc. 1920 ' · . Alg."· Secretariaat: Gaslaan 54 
Terreinen: Zuiderpark, ingang Vreeswijkstraat. 

Redact:i,e: P.Juffermans· en J~c. ·v/d Kley ' 
·. Redact'ie-adres: ·A.'llandelstraat 51. , .' . 

Jaargang,1946-1247•====== "22=0Ctohe~_1;i~G===== ===· _ No.=J.1 
LEUS''Z!J.KA.GEHD.A-·-. ' 
Donderdag24° oèt'. Zaaltrainyig! ! ! ,. • · ··• , . 
Vrijdag 25 Oct. Bestuursve:f:gaderil:)g bij élp.r. N.Schoutén 
Zaterdag 26 Oct. Lens C ~ D -:- pupillen 
Zondag 27 Oct. · Lens 1-,-2-~4-5-6-A.-B. 
Maandag 28 'Oct. Club bij .Alsem • -
~oensdag .30 Oct. Jong Lens oefent. 

' . 
V A. N D E R E D A C T I .E• ., 

Het 1e è;J.ftal is het visitekaartje van de"club", is een in 
voetballand bekende uitdrukking. Deze wil allerminst de waarde 
van de :prestàties van de overige elftallen verkleinen; Allen·· · 
tezamen immers demonstreren ;tn gedrag en prestaties de intrin
sieke waarde van dé vereniging? · : . _ · ·· . ; · · 

Het blijft ·echter een feit, dat de goodwiil van een voetbal
club hoofdzakelijk gemeten wordt a,a.n, de hand 'îla.n · de door het · 
1e elftai b.erekte resultaten.; .Al gàat dit. niet altijd op, het 
is per slot een logische consequentie. van de selectie, die bij 
de samensteil~ van de elftalleni:iordt, toegepast. Kan de elftal
commissie selecteren uit. een grote. groep behoorlijke /;_pelers, 
dan is de kans op kampioensc:b.appen groot-. , . 1 

Die kans is er bij Lens dit jaar zeker. En het is verheugend 
te constateren, met ,,elke é:J,an onze vöortrèkkers hun plicht . '· 
week ·aan week opvatten, liet. de nodige ernst wordt de indoortrai--. 
ning en de voorbereiding ·vo·o:. de konîénde wedstrijd behandeld en 
in het veld' doen allen terdege hun best. De Lensfamilie kan er 
van op aan, dat de 1e e],fta.J'.;Lers niets zu;Llen nalaten om te ' 
trachten de ,erepalln in hun,Jµ.assêfweg te dragen. Meevallen. zal 
het niet, want nu,·na 5 Zondagen.'cèimpeti-tie, wijzen de .. tekenen 
er reeds op, dat een vrij, g±ote·g:roep'gega.digden een bod zal 
doen op de _ereplaats. îTij Lep.sers,_ hebben een groot vertrouwen· 
in het 1e, dat wij hierbij -de w,Ï:lskracht toewensen om de wedloop. 
tot het grote einddoel'vol te houden. REDACTIE· 
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VA. N HET S E C R E T A R I A A T 
Bekende adressen: 
Voorzitter: Jao. v/d Kley. F.rambozenstraat 45, tel. 338842 
Alg,Secr. : A,v/d Kley, Gaslaan 54 
Penningm. : 11,v. Boheemen, Okkernoot~traat 12. 
Wedstr.secr,Junioren: A,v, Huffel, Sneeuwbalstraat 98 
Wedstr.secr.Senio:cen: H,Houkes, 2e Schuytstraat 60. 

filEUV/E LEDEN: Jum. L,Haket, .Sijmom::~straat '27 Scheveningen 
Ju_~, F,de Jongh, Loosduinscheweg 619 o 
Jun. L,Haring, Fahrenheitstraat· 304 

- Jun. C,Bon, Gaslaan 133, 
· ,Jun. C,Bo1,:isch. Xall:ery1~traat 16 

NIEU\TE DONATEUR:;: !ieJ • .l'Jl.v,Et-p, J:'Opu ierstraat 74 
. ' 

VAN DONATEtftlS- NAAR LEDENAFD, J.,Go::mans, Ermelostraat 78 , 

DIPLOMA'S: Voortaan moet een i~der :,ij het óetreden van ons 
veld zorg dragen het Lens~diploma bij zich te hebben, zulks 
om het werk van den controleur niet te( bemoeilijken, Mochten 
er nog leden en ûonateurs(trices) zijn, die nog geen diploma 
hebben ontvangen, dan moeten zij zich ·even schriftelijk in 
verbi:1ding stellen _met het sec-i:etariaat, Gaslaan 54, waarna 

~ onmiddellijke toezending volgt~ 
• ' 1 . 

WIM HILLENA.Afü verraste het Bestuur met een zo goed als niuewe 
bal_. Voor deze vroege Sinterklaas surprise o_nze hartelijke 
dank, ' . 

HET BESTUUR BEPAALDE: dàt op Zaterdagmiddag niet langer ge
oefend mag worden· dan tot uiterlijk half vijf. Meerdere spelers 
dienen zich met trainen op.Zaterd;lg te matigen, omdat het lang
durige trappen een nadelige invloed.uitoefent op het uithou- · 
dingsvermogen voor de Zondagse wedstrijden en bovendien ·op :de· 
concentratie. Oefént dus met mate? Deze maatregel geldt zowel· 
voor Junioren als voor Senioren! 

BESTUURSVERGADERING: De heren Bestuursleden en de Geestelijk 
Adviseur gelieven er aan te denken, dat voor de Bestuursver
gadering op Vri.idagavond geen convocaties worden verzonden, 
Adres: N.Schouten, Jonckbloetplein 62. 

VAN DOEL 
Lenig en Snel 

· SEt...illTARIS, 
A, v/d KLEY 

T O •r D O E· L .. · .. •• ·•• .. 
I nam zijn gastheerlijke plichten waar tegen-
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over. een oude r;i.vaal, '.die reeds in de oertijd een verbeten. 
tegenstander van Blauwwit was. Ook nu. Beide elftallen gaven 
een boeiende, enthousiaste parti;j weg, die :wel hard was, doch 
door den referee binnen de perken werd gehouden, Een bepaald· 
prettige match was het niet, om dat de Le:id sendammers onophoude-

, lijk en o;igemotiveerd appelleerden voor alles en ·nog ·wat. \iat 
opvoeding in deze richting is zeker n~et overbodig, 

In de 1e helft was het een gesystematiseerde kick-· en rush 
van·A.V.V, snel en verrassend, dat bijna'een overrompelend ka
,rakter had. l'ïa een overwicl}t wist A,V,V. de leiding te nemen, 

. doch in zuivere buitenspelpositie; Een ·fel tegenoffensief, leidde' 
Lens nu in, .Aàd ICoppèlle ioste o ,m. een hard schot, dat prach--
tig gestopt werd. Een tactisch doorgegeven bal van René Roemers 

had een ren van Joop V/tistefcld tot· gevolg. Hij bood' Huug Houkes 
een trek1Jal, die zonder aarzeling geaccepteerd werd,· Nog voor ' 
rust wist A, V. V, bij een bliksemattaque 2-1 t"e forlleren •. 

lîa de tnee ,1ierpen de onzen zich met BTote wil.skracht op· de 
aanval. De A,V.V,-verdediging wist echter van opruimen, Toch 
meest tenslotte hun keeper zwichten voor een beauty-kopbal van 
Aad Koppelle. Bij de daarna ontstane kanseri ontbrak het beslis-

. sende schot • · · · · .. . •. 
Bijna nam A,V,V. de punten-mee, Een toegestane penalty ketste 

van de paal het veld in en werd weggewerkt, waarna direct.het 
einde ·kwam,· ·. · 

. Lenig en Snel 2 arrivee:r,de door een misverstand een uur te 
·laat bij P,D.K. Fprmeel in gebreke hopen wij, dat. het Bonds
bestuur zo mogelijk het schuldloze 2é n:i.et zal·straffen. . . . . 

Lenig en Snel 3 '11am in Uassenaar geen ri~ i~Q ~n-· zorgde met : de: 
rust door Carel Dubois en Cees IIattink voor een nuttige 2-0 . · · 
voorsprong. In de 2e helft wijzigde Bl,-Zwa:i;t hà.ar opstelling 
en met succes, . d,\?. z, de' ploeg. oefende geruime tijd grote d=k 
uit op de Bl-witte verdediging; Energi9k'werden de Wassenàar~e 
aanvallen gelieerd en met de volle buit ging het_ huiswaarts. · 

'. 
Lenig én Snel. "4 is nog niet ingeburgerd in \le: 2e klasse. !Fiet 

2-0 bleef V.D.V.1 de baas. De Lereverdediging ci;,.p:j.tuleerde niet 
dan na hevig verzet, want 5 min. voor. tijd was de stand nog 0.. 1. 
De voorhoede to.on.de echter te weinig spirit en ~peelde zonder 
lijn. Koin lui, wer)j:t je. spel mét zorg ar;· Geeft ;de· ïiegenpa.rtij 
niets cadeau. Dan komen de succêssen va.n,zelf, 

' Lenig en Snel 5 boekte een prachtige 4-0 overwinning op Paraat . 

' 
' 
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5. Jloor Koos v. Zon en Jan Bom werd in het 1e half uur een vei
lige 2-0 stand gescoord. Na de rust toonden de Se BlauvN1itters 
een zelfde ijver. Ueer wisten midvoor en rechtsbinnen het net 
te vinden, zodat met 4-0 de punten thuis bleven. Bravo lui, 
zet de firma op dezelfde voet voort, 

Lenig en Snel 6 proefde in zijn eerste wedstrijd tegen v.v.v. 
eveneens het zoet der overwinning. De 2-1 voorspromg met rust 
werd door vlot spel daarna uitgewerkt tot een 5-2 zege. De repe
titie van Leo de Weert c.s. was niet onverdienstelijk. Start 
~~~~~_:_ a.s. in de competitie eveneens_~~o suooesvol._:!~y/d K • 

. UITSLAGEN VAH 19 EN 20 OCTOBER 1;)46. 
Lens 1 R.IC.A. V.V. 2-2 
P. D.K. 2 Lens 2 n,gesp. 
Bl, Zwart 3 Lens 3 C--2 
Lens 4 V.D.V,1 0-2 
Lens 5 · - Paraat 4-0 
Lens 6 v.v.v. 5--.2 
_Oosterboys - Lens A n. g·esp. 
Lens B - Uestlandia . 6-2 
Lens C - Velo 4"5 
Q~:!~=r_b_oy~s ___ -__ L_en_s_n~. ~-P • .Q.. 3 
PROGRM,!liIA JUNIOREH, 
Zaterdag 26 Oct·. 
2.00 uur Lens pup. 
2.45 uur 3F G.D.A. 
3.00 uur 4F D,H.L. 

SENIOREN EN PUPI~~EH 

- G.D.A.b 
- Lens C 
- Lens D 

Zondag 27 Oct • .. 

-veld II 
terrein Loosduinen· 
terrein Delft 

12.00 uur \!estlandia 3 - Lens 4 Naaldwijk Middelbroekweg 
12.00 uur Lens 5 Zwart Blauw 5 veld I 
12.00 uur Lens 6 Velo 5 -veld II 
12.00 uur G.D.S. Lens A Rijs wijk Hoornpark · 
12.00 uur K,R.v.c. Lens B Rijswijk Vredenburchweg 
2.00 uur B.T.c. Lens 1- Lóosduinen Houtweg 
2. 30 uur Lens 2 - Uippolder 2 veld r 
2,30 uur Lens 3 - Wassenaar 3 veld II -~-------"--------

OPSTELLD!GEl'T 
1e-Elftal: A,ten Dam.,A.Hoefnagel.,A.Roodenrijs.,R,Roodenrijs., 
R.Roemers. ,J, 1/Iillems. ,A.v. Hu:ffel, ,A.Koppelle. ,n.N, ,H,Houkes., . 
J .Wüstefeld.,Res: H,Overbeek.,Leider: Jac, v/d Kley. · 
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Samenkomst 1.15 uur voer ingang Vredestein, Haagweg Loosduinen 
(ook voor.fietsers) , 
2e Elftal: J,Frijters,,A,v, ,Huffel,,H,Helmich,,A.Y/alhain,,A,Bo- • 
gisch.,H,Kops,,A.v. Lllxemburg,,H.v, Rijn.,J,17alsteyn.,F.v. Niel., 
e.v. Luxemburg,;Res: F,v. Luxemburg.,Leider: Janssen. 
3e ·Elftal: \'/,Huysmans,,Ph, de Heer,,H,v/d Boogaardt.,J.v/d Za;Lm,, 
J, v, Venrooy., F,Mourik,, C .Hattink, ,L.Ullers., J. Goemans,, W,Hugens ., 
C,:CU.bois.,Leider: J,v, Venrooy- · · 
4e Elftal: W.Hillenaar., c; Zuiderwijk,, C,Bierhuizen. ,B:Vink,, G, .. 
v/d Steen.,J,Roozenburg.,J.v/d Poort.,H,v/d Burg,,A,te Hey,tRes; 

·1,Borsboom.,F,Albers.,Leider: N.Schouten, Samenkomst 11.00 uur, -
Capitol,. Loosduinscheweg, + J .v. \/assem.,G.Hoeks. , · 
Se Elftal: Jac. v. Westillg. ,c. Visser. ,J ,Zuidwi;jk. ,H.den Drijver,, 
S.Kroon.,L.v/d flal.,J.Bom.,J.v. Zon.,P.v/d Salm.,A,Versteegh., · 
1,Niessen.,Leider: A,v/d Kley, 

6e Elftal: Ch. Demeyer,,A,Vester.,G.v. Wijk.,A,Wagemans.,M,Hemmes, 
D,Hugens. ,J; Sinjorgo. ,D,v/d Putten,, G,Luyd-:x. ,L,de \'leert., R,Wil
lemsen. Res: 5 en 6: J,Nijman.,F,v, Deelen.,B,Bos.,H.Vos.,Leider: 
c.Röttgering. . 

De rubriek "Van doel tot doel" zal al onze mensen reeds voldoende 
hebben ingelicht omtrent de wapen:feiter>. van Zondag j.l. 
De komende speeldag brenge ons een geheel volledig competitie~ 
programma. Het 1e zal aan de Houtweg onze kleuren hoog houden en 
wij hebben het volle vertrouuen, dat dit met goed gevolg zal ge
beuren. Het·• 2e kan op· eigen terrein, wanneer de tegenpartij niet · 
onderschat wordt, de punten wel thuis houden. Het 3e is prachtig 
gesta.rt en kan tegcm Wassenaar bewijzen, dat zij kampioenscándi
daten zijn. De tegenpartij is sterk. Het-4e aanvaardt de yerre 
reis naar Naaldwijk. Denkt er om lui, een goede geest in het elf
tal brengt jullie zeker goede successen, Probeert Zondag te be
ginnen, speciaal de voorhoede moet vinnigêr spelen. Hèt Se heeft 
laten zien, dat het kan en we verwachten dan ook een herhaling 
van Zondag j,l, Ons jongste elftal zal de comp. inzetten tegen 
Velo, De vriendschappelijke·wedstrijd was niet slec~t en geeft 
ons vertrouwen voor de start, Alle elftallen: open spel. ' 

Veel succes_! ! 

Bijeenkomst Lens 1. Na de training van Donderdagavond komen de 
spelers van Lens 1 bijeen in "D.l Commerce". Allen present! 

,/ 

\ 
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Training: Zo langzamerl,and .is er in beid6 trainingsgroepen op 
.Donderdagavond een kern ontstaan die steeds present is. Het 1e · 
elftal geeft een prachtig voorbeeld! Zo hoort het ook~ Selectie' 
ei.st· · grotere prestaties, Máar in niet mindere mate geldt dit 

· voor het 2e elftal, dat noodzakelijk een gooi moet doen naar de 
1e plaats. Hoe fijn zou het voor de teamgeest vai.1" de r,eserves 
zijn, indien allen op de training kwamen. Trouwens, ook voor 
Lens 3, · dat zo fraai startte en niet minder voor de· andere elf-. 
tallen. Vooral in de lagere elftallen zij_n er maar al te veel 
spelers, die uithoudingsvermogen missen en ook de nodige soepel
heid om de ·bewegingen die het voet.oalspel vraagt, vlot uit te . · 
voeren. Zulke jonge, kerels moeten dat zelf niet willen ei1. doci:r · 
trouw de oefenavond te benutten de prestaties van hun elftal 
verhogen en tevens voor .. hun zelf de kans scnep9en in een h<.1ger 
elftal te worden opgeste;t.d. fue wat voor jezelf eri de club. ' 
Komt trainen!! 

ECO --~-
UIT 'HET JU H I OR El! KALI P 
Lens C gaf door een paar blunders van den doeiman beide puntjes 
aan Velo cadeau~ Het B .. deed het beter door '.festlandia met 6--2 · 
te verslaan, IJe pupillen waren 1.1.·zaterdag bij Oosterboys 
op bezoek. De heren C,Hattink en J,Goemans behaalden-eer met· 
hun jongens, die met 3-0 de baas bleven. 

CO!.!PETITIEOVERZICHT LENS-JUNIORELl: '13-8-1-4-17 (58-25) 1.31% 

COHPETITIE INDELIHG:, 1F: 'vervallen Oosterboys, toevoegen· G,D,S •. 
3,F: toevoegen G.D.S.; 4F; toevoegen Valkenieri, en VM: ' 

·, ' 
LEJITS A: bindt a.s. Zondag de strijd aan tegen G.D.S, Het gun
stige resultaat tegen Vac doet ons het beste hopen, hoewel het 
vast staat, dat de puntjes niet op een presenteerblaadje aange
boden zullen worden. De :B:,spele;rs van verleden jaar hebben in 
ieder geval iets goed te maken.· ,:eten jullie het nog? 5~0 en 
6-0! i De sportieve gelegenheid 01m revanche te nemen laten wij 
natuurlijk niet voorbijgaan. funderdagavond zijn tcich zeker 
alle A-spelers OP. het appèl? . 
OPSTELLIKG: J,v, Melzen.,J.v. Luxemburg,i" A,Kaasjes.,J,Rooden
rijs.,R,l'/ü.stefeld,117,v, Blijswijk,,P,de Le-euw + .A,v, Looyen + 
A,Hoefnagel + P,v/d Valk+ H.v~ Beek.,Res:· F,Bouwmeester + Th, 
BrinkeJ. + F,Demeyer., Leiders: J. iïalsteyn · en H,Fink •. Samenkomst 
11.00 u.ur tramhuisje Rijswijkseplein. · 
De papieren van Lens B stáan.voor a.s. Zondag gunstig! IC.R,v.c • 

• 



is geen onoverkomelijke hindernis, maar dan moet er ook ge;oet
bald worden! Een 'goed terrein en een sportieve tegenstander . 
je ziet, alles is voor jullie gekauwd. Je behoeft als het war~· 
maar van. ja .te knikken , g9ed ,tussen de 2 palen en de lat te · ' 
sohieten en de volle buit vliegt van Rijswijk naar Den Haag. 
OPSTELLING: p., v. Leeu,wen:, }!),ten Berge + P, Vollebregt; ,H.v, 
Uiel + Alb',Ruygrok + G,Koldewijn; ,A,Duyvesteln + J ,de. Bakker + 
'.J,de Roos.· ,H,v. Hirtum + W.Hegge. Leiders: P,Juff€J:rma.ns en VI, 
Visser,,Res: J,Jagerman + F,Schippers + T,H0yd;ra, Sal!lénkomst 
11,0ff uur tramh1üsje Rijswijksepl,ein. Hier lijn 4 nemen tot 
Jonckbloetplein; . , , - · 
Ook Lens C krijgt een uitwedstrijd, nl. tegen G,D,Á, Ook Lens 
C moet van .G,D,A. kunnen winnen, maar d_an met· wat meer ovo):"tui
ging in het veld staan, jongens! De wil om t-, winnen brengt 
ons al eeri heel eind op weg; Sucèes boys! , . · · 
OPSTELLING: J,de Ba.•dcei".,J.v/d Gaag.;P,Pellekoorn.,M,v, Hirtum , 
+ F.Schippers + G.I,ain,,E,Löwenstein + G,v. Reenen + J.Jagerman 
+ A,Kuypors + M,Gelauff. ,Res: A,Uieuwènhuyzen + J ,Walla.art + 
L.Haring. S,i,menkomst halte lijn 5 (Appelstraat) om 2.00 uur. 
Leidérs: F.v.,Luxemburg en J.v. Wassem, . . . . 

- LTINS D gaat met. een verstérkte opstelling op bezoek: biJ n.H,L, 
Slechts een rsultaat verwachten wi;i, nl, een l;>ehoorlijke óver
wil'.ning, Vooruit dan' .Lens Dl 
OPSTELLING: W,Gelauf_f,,J,v. Rijn+ F,}?older3.,A,Speelmans +· 
W.v/d Steen+ B,Herfkens.,M.Semeijn + W,Uiegmans + '11,-Heydra + 
C,Bcm + P,v/d Broek, Res: A,Strous +. W,Visser + G.v. Roon.' 
Leiders: N,Schouten + A,v.Huffei + Vl,Visser. Same!lkotnst.- 2,00 u 
tramhuisje Rijswijkseplein, 

,, ~ --- ' ' \. 

. OPSTELLING rlJPILLEN: H,Teuling,,1T,Romijna,B,Y, Tilburg.,,J,Zétz, 
H-Haket,, G,Dickers. ,Tj. Westendorp. ,P,Deld,er, ,H.Hoogweg. ,Ps 
Evers.,B,v. Gaalen,,Res: H,Parmentier.,Leider: J,Goemaris •... · .. , , 
Het E-elftal waarvoor plaatsing is áangevraagd, zal weldra in 
het veld.komen, · · · 

•. JUCO --------'-----------~------
DE ffi-Pf: VRAAGT UW MDACHT VOOR ••••• _ 

9ns LensmaIJ!let.je. , 
Het staat op de clubavond ste,edS ,io bescheiden op zijn tafeltje.·· 

· ,Tammer ,dat het U niet af en toe aan .de· jas kan trekken: 11Hé 
vriend,,hoe maak je ·het? Je vergeet me ,toch niet?" Aan de voe
ten van ons Lensmannetje 'staat' gesèhreven: "Ik ontvang de wen-· 
sen van alle mensen." Kan het gemakkelijker? Nog te weinig · 

' . 
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wordt deze gelegenheid benut.De rondv.raag van de Alg. Verg. is nog zo ver af en toch leeft;, in menig hart misscl}ien een wens, 
welker vervulling de bloei~van onze .clubavond of vereniging kan \ bevorderen. Vertrouw Uw ve:riangens. oîntreht alles, wat" ons. geliefd , Lens betreft.aan een stukjé';papier_·toe,doe :qet in de g),eu:f·err 
de Pé-Pé zal· U zo mogelijk gelukkig, maken.Het 2e onderschrift 
luidt: "Voor· 'een goe~§~ki,jk~j,!,<:_~~~t sip!" Het spr~!lkwoord zegt nog st·eeds: Twee weten•meér dan é'én.Gaarne wi1 de. Pé-Pé 
van_ Uw lumineuze invallen profiiterènu:Ile winst -bij het spel is 
voor Lenig· eh Snel" is de l~atst.e slä.gzin van on_zen Lensman. : 
Vanzelfsprekend·. behoeft Uw l:iijd1'a'ge · :Zich niet tot'. di'e winst te 
bepalen.Wann;er bv. ieder be.zoeker !"en dubbelt,je }ie:r cïubavo'nd in de pot deponeert, lcan de Pii-Pé-pe:n.lingmeester da:arriit .kosten 

. van wekelijkse zaalhuur en p:r;i.;jzen,bij wedstrijdé; bestrijd~n: 
Uaar, •••• we _verplichten niema~'d,zijn "alleen dankbaar,.Ten slotte 
willen we besluiten m~t de dichtregel>m,die onze geestiîlijke 
vriend Jan I(nut (immers in lijf'elij.ke gestalte kennen 'rlij niem?l",d, van die na.ani) aan onzen Lensmai,\!toevertrouwde.: · · ·. · · .·. _ .. · - · ·,. ' 
"Ilat was een lumineus idee van.,ae actieve Lens I Pê-~ om in een 
potje te gaan. spa:ren en ook gecllichten te vergaren; alles met een · 
doçl voo:i, otén: de v.riendschap,{clu~ge'est te verhogen~' 'tiant het.·. 
devies voor dèze tijd is ook vo-9.~ L,m·s. "ACTIVITEIT''.'! • ... · · . ~ ' • • ".'•_: -•,~ ••:.;_,'.;'c \• - _., Ook wil •ik ga§.'.rne activeren, de":.çlubi_lüj ieder :gropageren. Dat . ._ kan op velerlei manier •. Uat ik @<j.ách,:1; had? ',iel, ziehie_r~. ,Ons .. 
aller actie ·zal, voortaan in •t "f.éJ~éni ,:an dit slagwoord, staan: 

U ,HOUDI' V.Al! VOI:TBAL{ ÇLUBG]fili;§,'11, f;JFEER? 
' JJAN lL<l.:IR Ll':llS ! ZIJ- BIEDT U ;i.WER! , ' ... - . ' -

IIoge ook dit- propagaridistïsch, ~;tfo;-d:. zijn v.ruchten. oplev·~ren. . . . . . ~- ., . . ·1 .,,_, . -~-----·--'------~-----~~~·-· __ ,_._·~ _____ ë_._._r_~_,_,_._. _____ _ ·" . _ .. _ ~ Il,_·, 

• 

HOUT u Jlil!SJ?,W_b. VOlID 5 :·ovfäillER VRIJ?_ . : _ 
I:i,·,"v.Enuaenes zal op bovengenoemdé datum des avonds om.)3 uur ZJ.Jn. lezing houdenin het zaaltje Bèyé1sst:t;'3.at 8?. Alle trouive Lens-

. vrienden ( erî, daarmede bedoelén vi~ ook de oudere· Junioren) zijn · 
die •avond toch present? . : , .\ .. • · PI!! :- pf:'. · ,._ . .-.. · _· 

. j;_ ., 
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Weekbiàd '.van de Haagse R;K. Sportvereniging Lenig en .Snel,'· 
Opgericht JÏ3 Dec;·1920.'• .-·· .,>(Jq_g,Se~;retariaat:··aaslaan·54; , 

· Terrei11en: ·zuiderpirk', ;ii'igang Vreeswijkstraat;-··: =-· .' , . Redac'tie:P,Ju~fer~s·•~n-Jaè; v/d Klcy-,-,--.,-."".--.-~
, Redactie-adres: Amandelstr'aá.t:.51, oi t,:,lefoo11" 33,.81:l,:42 ~;;r~rui 19~6-124 7; .. · .· • · '= 2~ o~~J~~~ ~·~46:--~-=-~~--:-;~~;;~~-~;-

. L EN 's!. z:A KA G"E N DA. ',- .,...,~' . .. · ' ... 
JJonderdag· 31 _Octóber: ",_Zaaltra;inïngU ., , .. } 
Zaterdàg 2 ,November·:•:·'.Lerts' C ·_; D, · ,. :'. , . . , , 
Zondag 3 Nov'enib'er '' :' Lèris' .1-2;.3_4:è5-6'.:A-B, 
Maandag 4 Móvémber:: ciub bij,. Alsem/ · .: ·"' , :, : ~;, 
Dindsdag 5' fo.vember .: lfot' I~: vari' jli\µn;nes naar Beyerust':raat .82' • 

. Woensdag 6 November : Jon~~ LemÎ tr~~!.!. __ · __ _ ---------~-~,,--,· •:· ·~ -~ .. . ' ·, . - \ -;.; S f\ L I D A R I T E I T, ' · , •~ - · · · · . 
Het ,is voo±,; de mens.' van emin~n:t: iîeiang zich há.~fmis.dh te ont;.. 

wikkelen. 'Hij ,niO<:?t d1,1s ni~t ovei-iÏ'r'ij°ven nàa.r dè ene .kànt' -~och . 
naar de andeie~ JJe ufens is e,:,1r ±iia) .. y:idu, een persoonlijkheid, en 
moet dus zijn•persoonlijke belapg11)\',góèd beh~rtftim, vooral, cî'e '\ 
geestelijke. belaiigen, maar hij l:iej'if-t>ook een sociale "natuur e.:i . •' ' '. ~--. ., . ..,.., . ._' . . . ' . ".'. ; ' -.. , . ' ,als zoda:n:ig, moet'· hij zich ook çèkqmmeren om de b<?langen :·van ande-

,, 

'' 

.. ren. De sol'idàriteit is een bë~i$'/.~ät de' ledei'(van Lens go9d: 
moeten .!cennen met, betrekking ,tot .ail'.tè leden en donateurs. Dl:t be- • 
grip tracht. de; r!è&î:ctie van de J=!eyµ'~, t<?ikehs weer bij '.~r,, brenge!l • -
aan de leden•·va.n elk elftal in het'.'-b.Îjzonder, Bij het ·spél niet·· ... 
te per>j'oonli;ik:'z;i:j_~·• maar .vooral 6?-,f·.solidair:..; · :. - . ". ' - . '- >,', ,/ 

De solidariteit -wordt• ons ook door, de•Kerk geleel'd en deze: ,7e.ek 
spQort .zij ons ·in ):ie,:t.1?ij zo;~d~+'. äiû;J.:de ièmeenschäp a,er. heil:j:gen ·. · 
practisch te oeleven;" Deze solfda.r'it'eit, hoiid-t n:i:et • stil bij de · 
grenzen van dit, leven'. In de heil ~ótio.è' 'êh:isisteÎrtijd zien:j1e, daar 
voorbee;tden viµi. llen ~erdacht-~èhi?~iè ,1aren voàt'geg1'!'.3-n_ !Ilet h~t 
teken des geloofs en in vrede rus.tten; men bad voor hen en ·schreef 
beden op hun 'graf.:_ V:!. vas in Deo.: ·.tte'f in Gcd.: Ave dulc,is anima ·et -_ · 
esto memor nostri; väa.rv,el zClete ·z'iii én 'l'lêes ons indachtig,- De 
solida:riteit _ der eerste chl:'.istenen;iive;d opgemerkt door_ .de heide·
_nen die getuigden:' "Ziet, hoe dezê>.ell:ander liefhebben." .. -.. '.': 

îlij. vertrouuen, 9-at heel Lens Il.iit alleein volgzaam zal zijn. aan 
.haar Bestqur met betrekking tot :J;iet'._voetbalspi,1, mall,r ook aan de 
Kerk, met betrek!cing tot de gemeei:i~bhap der .heilig!èn; ·. · : · . ·· 

Roept aan en_ -vereert de heiligen::in d!! Hemel, vooral 'Uw• patronen, 
.. / . ' 



90 -
die gebäoopsel-;~-;~rmsel hebt gekregen en ~idt-;~~;-d;-;;i;Ï;~---
in het vagevuur, ,vooral voor degenen die ons kort geleden ont
vallen zijn. I!!oge de nieuwe naam, die in de gedenkplaat aan -onze 
clubtent wordt gegrift., ons allen. daartoe opni~uw aans.poren.. ' 

-~- -------------------,---,--!l-=-~~ê_i:M!:. . ..,_ ___ _ 
V A N D E R E D A C T I E. 

Lijnmensen,•die wat verder kijken dan hWl neus reikt, krijgen 
soms in de·voetbalwedstrijden momepten te zien, die een heer
lijke openbaring zijn van het ve=ft, waarmee een of andere 
speler een aanval opzet, af\1èrkt of een attaque van de tegenpar
tij afslaat. 'Zulke toeschouwers zijn er dan geheel in -en volgen, 
niet slechts dé uiterlijke waarnelillÎJlJ!lre bewegingen van de· spe-
lers, maar volgen ook hWl gedachten of intuitie •. ' · 

Iren krijgt dit echter slechts të zien bij den speler·, die •,: 
zichzelf volkomen geconcentreerd heêft :op het spel en het ve:r;,.. 
loop er van. Hij volgt de bal, weet waar zijn makkers staan en 
kent ook de positie van'de vijand. En de rest .is lucht voor hem, 
Al zijn gedachten en bewegingen zijn op één doel gericht: de · 
wedstrijd goed spelen en trachten te winnen. Ook het meisje· aan. 
de kant telt niet mee, is ·v:oór de duur van de strijd vergeten. · 
De vr~enden. langs de,lijn kunnen gerust zijn: er wordt geen fout 
;smaakt. Hij houdt van zijn club; hij houdt van het voetbalspel .• 
i!ij wil het goed spelen en' de eer van' zijn club hoog houden. · · / 

Lenser, ben jij het, van wiens spel de lijnmensen genieten? 
--.---- ' --~----REDAÇTIE, . -------

VA N D E Pé - Pé •. , 
Laa~~t~ herinnering aan d~ causerie over spelregels, techniek, 

tactiek etc; i;lóor Ir. A.van· Emmenès 'op ~sdag 5 November a.s. 

om 20 uur in het zaaltje Beyersstraat 82. . . 
Dit \/ordt een prachtige gelegenheid' voor allen, ook voor onze, 

trou,:e supporters en voor hen, die• het vanaf heden willen wor-- . 
den, om de lcennis van het voetbalspel te verdiepen. Jiet genot 

van speler en tpeschouwerkan er slechts door vermeerderen, in

dien men het spel beter"door11heeft. 

Zijn Vle in g:rote getale en tijdig aanwezig, lui? 

Rijwielstalling aam1ezig!I ' 
, , 

N,B. Deze bijeenkomst· is ook voor de A-JWliores. 
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'v A N H E T S E C 

0

R E T A R I A A T, 
Bekende adressen: 
Voorzitter: Jac.v/d Kley, Frambozenstraat 45, tel, 33,88,42, Alg.Secret: A,v/d Kley, Gaslaan'54, · 
Penningm. : W,v, Boheemen, Okkernootstraàt 12, · 
Wedstrijdsecr.Seniorem: H,Houkes, 2e Schuytstraat 60 Wedstrijdsecr.Junioren: A,v. Huffel, Sneeuwbalstraat 98, 
Nieuwe leden·: Junior W,Kervel, v,· Slingelandtstraat 10 
Blijft paraat, Nu de weergoden ons voetbalgenoegen in de_herfstperiode komen verstoren, is het zaak.nu speciaal de indoortraining te volgen, Bezoekt dus trouw de trainingsavonden op IlONJJERIlAGAVONil in de gymzaal van de DACOSTASTRAAT voor de Smoren en in de gymzaal van de HERSCHELSTRAAT voor de Junioren.van A en B, 

. ' Clubavond: Vele jongeren zien wij zelden of. nooit ,op 'onze clüb-. avonden,' En al kan •men door l,ess.en e ,d. de gehele avond ,niet. aanwezig zijn, dé mogelijkheid blijft open de clubavonden op de meest uiteenlopende tijdstippen.. te bezoeken, Toont dus .Uw goede wil en laat U eens zien bij ALSEM, ·APELilOORNSELAAN, IEDERE l:IAANIlAGAVOIID ! Het komt J,ens ten goede! 
' 

' . Zakagenda: Vergeet niet te noteren de door.de Pers- en Propagan-. ;dacommissie, aangekondigde lezing van Ir, van El.fi.iENES op IlINSilAGAVONIJ 5 NOVElJBER a. s, in de zaal Beyersstrá.a.t 82 bij Paul Krugerplein, Te .bereiken met lijn 6, 12 en 13. Zeer interessànt en 'leer-zaam. Secretaris, _______ ______________________ A.v/d KLEY·•-~-------· ___ · · 
UITSLAGEN VAN 26 OCTOBER 1946, 
a·,Il,A, - Lens C 1-3, 
Il,JI,L, - Lens Il 1-2. 
Lenspupillen - G,Il,A, 5-0. 
Ile wedstrijden va.n...27 October 1946 zijn stuk voor stuk in het water gevallen. Wat een natte boel! 
PROGRAW.!A SENIOREN, JUNIOREr1 EN PUPILLEN, 
Woensdag 30 October: ,., 
}.00 uur Rava - Lens pupillen 
Zaterdag 2 November: 
2,30 uur 3F Lims C- Q.uick Steps 
3,45 uur 4F Lens D- Valkeniers 

Zondag 3 November: 
12,00 uur 2E ]:;qindigt 3 - Lens 3 

veld 2. 
veld 2. 

· Wassenaar Buurtweg, - · 



-------------------------------
12 .oo uur 41 Westlandia 5 Lens 5 Naaldwijk 
12.00 uur 40 Lens 6 H,V.V,7 veld 1 
12,00 uur 1F Lens A R,K.A,V.V. veld 2 . 
12 •. 15 uur 2D Tedo 2 Lcnii 2 Vr.edenburchwé,g--.·. 
1.15 uur 2D Lens B · •- Velo veld 2 . 
2 .oo uur 4B Rouw)ccoop . - Lens 1 Voor~choten 'Vlij.r,.gaardsnlaa!j 
2. 30 uur 2F Lens 4 . - Laak.lt'lm.rt ier ". veld' 1 · · ------·--·---·-- -----·--·-·-----·-·-·----·---·-•------- . ----- ---- --··----1e Elftal: A, ten Dam, ,A,Hor,fn~gel, ,H, 8r.ho,}ten, ,R • .RoÓden;~js,, ,0: 

R. Roemers. ,J. Vlillems. ,Ant. v. Huffel. ,A,KcpJ?el:e, )lhHoukes. ,A. ·.: 
Roodenrijs.,J.Wiistefeld, Rès: ïr.Ovcrbeel~. Leider: !J~y;J:J.rnemburg·; · 
Samenkomst: Blauwe T;ram 1t Wachtje, 12,30 uur (op .~~d. s_,y,;p,) . 
2e elftal: J,Frijt.ers,,A.v, Hu.ffel:,li,}Ielmich.,J.v/a.zà.1m.;A. • 
Walhain. ,H.Kops. ,A,v, Luxemburg., W. Verheggen. ,J .Walsteyn; ,F.v, Ui, . 
Niel.,C.v. Luxemburg.,Res: F,v. Luxetnbui·gi~Leider:' H.Jansàen:: , • 

. . • ' I - ~ - , , ·• 2e Elftal: W,Huy_smans.,Ph,, de Heer. ,H,v; d Boogaardt.,F.Mourik,, ·. · . 
J. v. · Venrooy,, W .Hugens., C-.Ha tt ink,, L.Ullers. ,H. v; Rijn., J, Goe;... ·· ·., ' 
mans., c.Dubois. ,Res: 1,Borsboom.; F,Albers ,Leider:· J .v. Venrooy. '• 
Samenkomst: Turfmarkt, gele tram 10,30 uur (op tijd s.v.p,)' .. · 

,1 ' • 

4e Elftal: W.Hillenaar. ,c. Zuiderwijk,, C,Bierhuizen,, B, Vink,, .. 
G,v/d steen,,J.Roozenburg.,J.v/d Poort.,H.v/d ·Burg,,A,te lliey., 

· J • .;,, Vlassem.,G.Hoeks.,Leider: N.Schouten, '• · 
sê·: Elftal: Jac .v. \vesting.' c •. ihsser. ,J. Z~;i.d"lijk, ,H.cJ,eii ":@'ijvër.' 
S.K;roon, 11.v/d V/al.,J.Bom.,.:f.v.Zon.,P.v/d Salm,,A,Versteegh,, · 
L.Niess,en. ,Res: J .Nijman., F, v, Déelen. ,Leider: Ch.~ültenbµrg •. , · 
Samenkomst: 11,00 uur Capitol (per auto) . . . · 
6e Elftal:. Cli,Demeye:r.;, A, Vest er., G,'v, Wi,jk, ;A,17agemans', ,JJ,Hem-. -~ 
mes. ,D,Hugens, ,J, Sinjorgo, ,D,v/d ;F\J:èten" G,Luyckx, ,.L,de V/!)ert., 
R, \'lillemsen., Res: B.Bes" ,H ,,lf?s .• , :t;r,làer.·: .C )Tesiér ..... · · ·:'.·.·. 
Indien·de weergoden ons gun~tig gezind zijn, dan staat ons ·Zen~ 
dag a.s. een interessant programma. te wachten.- Het 1e trekt.-naai· 
Voorschoten· om Rouwkoèp te ·bek.ampen, Een pittig partijtje zullen 
de vàèrtrekkers .ons moéten voorzetten, om de punte~1 te· bemach
tigen. Mogen wij nog e_ven wijzén op.het bekend.t re9ept: tempo! 
tempo! en open spel over'dé ·vleÜgels. Een opwekkîiig"tot dè.Léiîs
schare om in massa naar Voorschoten op, te trekken:; lijkt oná · · overbodig. . · · · · ' 
Na twee vzeken rust is on~ 2e er op gebrand;:om weer eens van.,. 
leer tetreldèen, Zet 1m op, lui! Voor de niet-fietsers is wa~r
schijnlijk de beste verbinding: .lijn 4 tot Jonckbloetplein,en 
vandaar wandelen via Julialaantje en Vredenburqhweg. Een klein ' 1 \ . •. 

'1 



- 93 --------------------------- ----------. ----------------half uurtje zal .hiermede wel gemoeid zijn, De naam "Iluindigt" zal het Je inspireren tot het ontwik.l;:elen,., van een· mOl!lldend tempo, Zonder een weddenschap te will.en afsluiten, geloven vi.i,j op 2 winstpunten te kunnen rekenen, Het 4e elftal ontvangt Laakkwart'ier· .6, Oppassen lui! ·De tegen-. stand.er schijnt enkele· "oude i;otr,Jn11 ii:t haar ·goléderen te he-b-\' ben,. Ook hier is tempo het middeÎ! . · . . · ' · · vari het .. 5e elftal verwachte1:1 y,ij behalve e.en lüst'je druiven, · ', ook de 2 punten. Wij zijn or van:'o:vertuigd, dat dit elftal zich bij de kanspaarder,. kan rangschikken •. , . , • :B')tl1'Jnken- de ·Weert e:?:1 zij1i mannen, dat de eers ~e kla:p een daalder waard is. Laten~jup._ie _j!J nic:t i_i:i-timid!Jrei:i doór de g:t'ote "Haagse" •. · Voor allen prettige wedstrijden e!ï C-oocj. Lu.::)l:L . , • ·De· ranglijst in de 40. klas K,N. V,Ji,' afd, B. .ziet er momcmte.el als volä;·ui t: · · . · · . · ::L.c ·. ;- · .. · ' . • ·.: • 
Rijswijk· ,5 4 ·- , 1 -'' ä· î6-9 Wi:lhelmus- ' 5 3 .; 1 · ~ 7- : 12-8 , 
R.-K.A, V, V. 5 \5 1 : · 1. , 7 · 10'-9 Lena · 4 2 2 ,, - .. 6. ." 16~3 zwart-'-Bladw 5 . 2 1 " 2 · 5 ·. ·. î0-9 Rouwkoop ' 5 ·2 ~- 3 "4-,.20.:12· . ,. 
Do. -Jagers 5 2 ~ - · 3 : 4 : · 14-.12 B,T,C, 5 ,2 3 ··4 .· .n-1::..15 · .• .' . ,. · Esdo 5 1: 1 3 3 ., · ·6-23 · ' . z:~:.c ~~ ------~-< ----= ·:_.:~~-- = . ·_i0;:2

~_ ·: --.c-· '.·E;ç •. o~, __ -. __ _ U I T · It-E T· J U N I O R E M ,JC A M .P, · · • , . • ALLE JUNIORENELÎl'l'ALLEN''WONNEN( ' • - . . Waren obrsprof.Jrnlijk alberi go<Îdc reiiuJ.taten te· verv,ac,hten van het- D-elftal en de -pupillen; opk- het C'"'elftal st<Jl~ •niet -teleur door in Loosdni.>ieh mot 3 •. 1·-..an·G.J),.A, te winnen. -In Delft. moest Lens D een neg onges.iagen n.·r1,L,,-elftal bekc:n,pen, dat. met de vaste Wil het veld inging: i:,in onze blau-;1-wi tten ( de , -scheidsrechter gaf ons een compliment: over de' kuu·±ge kledi11g!) in,'de Delf'tse klói' te laten bijten, De_ beschèiiden zègÓ· (2-1) was alleszins verdiend! Maar wat zegt,b'., wel van onze pupillen? Misschien hee:ft, de .hee;i;-. Goemans wel:een toverspreuk uitgevqnden, .önf zijn _pupilim:i t._e" deen winnenf Maar· hoe het ook zij, iets is er ·tocl;l wel aan de ha.i:id.! Geheim van den smid? Tussen al d-ie be-dJ:,ijven krijgen wij ;toch viel een buiiien'gewoon goed: . ·· -COMPÈ'TITIEOVERZICHT. VAlt DE tENS-JUNIORENEL.!!"""l'ÁLLEN ( Zonder de pupillen), · . ~ , , 

1 .• 

15 gespee.ld- 10.gevio,nnen - 1 gelijk:- f_verloren- 21 punten doel-', 



---'9'-'4'---------------~------------------------
gemiddelde: 63 voor en 27 teg·en, dit is: 1,40%, BRAVO,!!!,!. 

Het El-elftal: Reeds eerder is er melding g-emas.kt, dat aan·onze 
juniorenafd, een 5e elftal zal worden toegevoegd. Reeds is een' 
aanvraag weggestuurd om het E-elftal zo spoedig mogelijk te la-• 

'ten uitkomen in de competitie. Helaas mocht het ons niet geluk
ken reeds a,s. Zaterdag een wedstrijd toeGewezen te krijgen, 
Wij hopen dus, dat Lens-E de volgende week zal g·aan starten, 
Uachten duurt altijd lang, jongens, maar wat in het vat zit, 
verzuurt niet, zodat wij onze schade wel spoedig zullen inhalen, ------------ ---------·---- ------ ----
l/ELKE KANSEN HEBBEN WIJ IN HET KOJ.JENDE WEEKEINDE? 
Gaan wij van het rijtje af, dan zien wij dat het A-elftal R,K •. 

·A,V,V,, ontvangt. Wij moeten rekening houden met een event, ver
sterking van de Leidsendammers, JJus niet onderschatten!! Een 
overwinning zit dan wel in de bus! Lens-Bis gastheer van onze 
\lestlandse vrienden VELO, Velo zou voor ons kunnen betekenen: . 
Voor Elke Lensploeg.Onoverwinnelijk! Houdt llier vooral rekening 
mee: geluk hebben wij.tégen Velo niet, zodat alleen door over~ 
rompelend spel iets te bereiken is, Zijn wij goed geïnformeerd, 
dan heeft het B stoute plann_en. Maar denkt er dan om: alle punt
jes zijn goud waard, Zo komen wij dan aál). de Zaterdagmiddag-afd. 
Lens-C zal waarschijnlijk flink moeten aanpakken om Q,-Steps 

· van het lijf te houden, Kijkt niet alleen naar de 7-0 overwin
ning van verleden 'keex, jongens! Indien wij goed aanpakken, is 
de zaak O,K, Lens-D oni;vangt Valkeniers, Verleden week werd de 
Delftse Leeuw onder de voet gelopen en de nek-aan-nek-race met. 
D,H,L. is ··nu eerst goed begonnen! Zelfs al zouden wij ook maar 
1 verliespuntje boeken, dan zou de Leeuw met zijn staart de ze
tel schoonvegen en er alleen op gaan zitten. :Al onze Junior
elftallen hebben dus 'een behoorlijke kans, Het wàchten is dan 
maar op goed weer! 

AFSCHRIJVEN: Mijnheer, Tot mijn grote spijt moet ik U mededelen. 
dat ik a.s. Zaterdag niet kan komen, Pietje Komniet. Nogmaals 
wordt de aandacht gevestigd dat afschrijvingen alleen geldig 
zijn in dringende gevallen, met omschrijving van de reden en 
ingediend vóór Vrijdagavond bij het Secretariaàt,·A.v, Huffel, 
Sneeuwbalstraat 98, .Andere afschrijvingen zullen ,1ij als volgt 
lezen:. Ik stuur de kat. Do·e het zelf maar., Stel mij voorlopig 
ma.ar niet meer op. Uw beleefde en uiterst sportieve sportmakker, 
Pietje Konµliet. ' . . , · 
Géluklcig slaat.bovenstaand epistel slechts op een paar leden. 
Jitzonderingen dus! i\laar L_ens kan en v1il ook deze uitzonderingen 
niet hebben! -- --

I !;, .. 

' •• 



. ·. -- 95 -- · ---------------------------------------------En hier zijn dan weer de opstellingeni ' · ' LENS-À: J ,v. lielzen. ,J ,v,Lu.~emburg + A,Haasjes,, 11,v, 'Blijswijk + R,lVüstefeld + J,Roodenrijs,,P.de Leeuw +·A,v,Looyen + A,Hàefnagel + P,v/d Valk+ H,v,Beek,Res: F,Bouwmeester,,F,Demeyer + W. Kervel,. Leiders -dè heren: \\T,Visser .en R, Vink,. . · ·. • - ... , ' ;. , -- . ,,. •-· I LENS-!!: P,v,. Leeuwen.,E,ten Berge·+ P, Vcillebregt. ,li,v, Niel + Alb,, Ruygrok + G,Koldewijn, 1A,Dzyvestein + J ,de .Bakker + J,de · Roos+ H,v.H.":rtum. + W,Hegge. Res: J~Jagerman,,F,Schippers + J,v/d Gaag. Leiders de heren: VI.Visser én H, Vink, ·. •· . . ' . ,• ~ ' ' . : LÈNB-.C: C,Bogisch,,J,v/d Gaag + G,Lam,,11,v,Hirtum +·F,Schipp~rs + -: P.Pellekoorn + G.v;Reenen '+ J,Jagerman + J,dë Bakker+ ArMieuwen- •i• hµ,ysen + M, Gelauff, Res: E,Löwenstein en de spelers van LENS- D Leiders de heren: 1J ,v, \7assem en F,v. r;,.ucemburg, , · 
LEN;,_D: W,Gelauff ,,J ,v. Rijn;+ .F,Polders, ,A,Spèelmans. +yr:v/d Steen + A, Strous, ,Jil,Semeyn + ·W,'iViègmans + T,H,eydra + C.Bón + P, ~/d.Broek, Res: .. G.v. Roon,,B,Herfkens en J,Scho11;ten. Leiders: 
~.v. Huffel en C,Hattink, · :• . . . JUCO , !..-----
f AR 

0

I A, ' 
vi'at reelils lang werd. g;vxée~d, is nu droevige werkelijkJ;teid .;e:-10rden. Blijkens ontvangen berichten is Ylim van Ifes in 1944 omgewmen, 

0

Maenige maanden in het. concentratiekamp te Vught te he;,ben Loorgebracht, werd hij op z.g. Dolle Dinsdag voor het vuûrpeleton rebracht, waardoor een eind kwam.•aan zijn jonge leven, Om zijn ac:iviteit op het veld en zijn· aangename "oingangsvormén ,trok Wim 'van . [est al spoedig in Lens ieders aandaèht. Ongetwijfeld zou hij eens . ,en: leidende positie .in de club innemen, Reeds trad hij enige ke--. . 
. ' . I' ·en als Junior leider op,, , ',, ' • · Nu we zekerheid hebben'. van zijn lót, betuigen wij zijn .moeder n zuster onze oprechte deelnèming, Wij zullen hem samen met onze, ndere gestorven vrienden in ons gebed herdenken, Wim zal ons alijd in aangename herinnering blijven, · .· ' ,. _.,. 

Loek fuydwijk, die ~ India de·· gevreesde· typhus had opgelopen; t1 bereids was ,bediend, is nu aan d.è betere hand, Zijn gewicht is m 63 ,pond weer tot 138 pond ,gestegen •. , . . 
~ .' 

Me'vrouw v/d IO.ey-:-v,fiees;~a.e. èê:iitgenote .;,:an onzen voorzitter, ird Vrijdag 1,1, onverwachts in het R~K~Ziekenhuis opgenomen, De msfalnilie wenst ha8.:'._':':~-:!È~':~!tL~':rs.tel toe!..;~ · · · ___ _ 
R A B B E L. S\ V A N ... · J_ A N T j E.-·· .. ~ . 

. ), . 

. -~ ! 

' . 

; ben, als U het nog niet wist, een "pure sang" Lens ... propagandist. · 
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En •t is in deze kylaliteit, 'dat ;:iJ<: _a1n L\lns mijn krabbels w.ijd! 

... - ·- • ·i --1"' ' . . . t 

Il: b.en geen lid vah de PéPéi .. ' 'k •,~erdien. er ook mijrt P:ood n~9:t • 
mee. Maar ik. wil alle<ën probe,r:cn._ U-. mee:c. voor Lens te,, int' ~es- !,, 

, seren. ·- _ .· ·_\_ · 7..~Y,;:1·-~. ·.·.-t1·<·,.
1 

_· ___ .' "j:-l ·,.: :·~:.} 
d, Opzet,, portée van mijh .betç,bg i,ä' steer_s: opnieuw: "Lens moet 
omhoog! 11 En. è,'.·• 'dit" aambeeld ''b'J,,:j.j.'·'.'ik slad.n,, totdat ·e,ir_i· ïede·r, ·, 
•t hèeft verstaan! . . . ' C .·, i >.: 

• -~~/-~' ;:. : -~: ~ i . . . ,- ' • 

Daarom zal· 'k 'nll.àr best vermogen· 'blijven schrijven, blijven· , 
'l "' , .,. , u.J. • 

!)ogen, traèhten U te in:;p:i.re,ren métterdaad ie:ts te pres~eren!. 
' . ' ' J· _,- ·, • • ' •. · '. ,.. • ~. 

Een lid, ç.at in de meni:qg' léeft, >dat hij geen tr~ining Aodig .,. 
heeft, geeft hiermede duidelijlÎ:''bliJk van een h~el vi:,rkeerde_ . ·, ;-
. • • • • ,, :,"J ' - ' k1Jk! · · ,· -·. · · .,> · .. 

~ 1 ,,·· • . . • 

Laat hij bedenken, ·dat zijn tijd ·ook aru1 de training à.iênt ge,-,· 
wijd, want zonder training is ~:r'jn'~spel niet "Lènii''. ~ri.nog· 

, . -~ c' 1. ., -~ minder u3ne1-.n ·--1•·;•-. .. : ., ~ 
" : '' .. , ~ ~ ' 

De donateur zegt niet dit: "ik )Jeb.:inaar onderst<ë.unénd lid:'." 
Neen, dit begrip is groot en wi-jdf-yol persp_ecti<ë ~. veelzij-
digheid! . .. •, . -. , 

• j '. " ••. • . ' ,:~-. ' 

Zijn steun zij niet sl,echts "p9~UJ;lieëi., i•maar bovenal "uni ver- . 
seel". Want 'het werk' zal dan slee.hts slag\ln, als' het ·door ALLEU . 

wordt gedragen! . , , , . . .. .-: '{ • / ,. , . . •. t· · • Het' wefk? 
Het doel? Wat ·kan dat zijn? ·Het,'-,.hi een oud,'+'beltènd ·refrein eh 
in· deez 1 ,1oorderi sa!hrigevat: LElÎ§-.'V;I:VAT, 'cRE5GAT, FLOREA.T! <', ' 

; . . . . . ' ,., .. ,), . 'J"'' TnTITT .. -~--
_____ • __ , __ , _;,_ · • • 't', · .tU~. J.U'IU .. ' f- • f , 

GAAT HET•.DO~OR?. •,,:\. ', .... ·" -;- ·,,_; ~, • 

Dat is" de :vraag, die ellce woetballer zich stélt bij slê6ht · : .. ;. '.;, 
of ,11Wijfolaèhtig weer.· : . . It . ' , :· ......... i,: -i , ,,, 

· \iat' moe( hij nu doe1 oni,,;eketp.è'ià. 'tè''hebbe11? ' ·_:.:. · ~sll. . 
Hij ·kan de o;ffioiële "bilfettèn':}'aadpr.~gen, die;,,hier E!l_:>,;daar ' 

t<ë vinden z:i.jn •. Op dii;, bilj1e:t;' zÖ.ekt hij het •elftal, op wiens· 
terrein de ·v/ea:strijd zal moèteri;'.p.iaats vinden. Is de naam niet 
doorgehàal~, dan·, i,s hot :terrei~/~:i/ii afgekeÛrû.; Staat ,e,r wel_.~'. 
een. '!treep door de bedoelde naai!l;·,- dan mag de speler elders zijn 
he:l.l zoeken. Voorbeelden:' Voor Lens Ë'.:.. Velo kijken çle 5-pelers 
van :Le11s Ben van Velo naár déinaàm Lenig en Snel B •. Vàor'Jluin--

.. 

- . ' ... ':&.. ·-~' - _. .. ,"·. 

digt 3 -'Lens} zoekt ,in'!n Diindi.g~ 3 op de namenlijst 9Î?• Be-.,. 
grepen?· Fout• is, zelf tl].~is te',1>è'~;tissen met een· meewarig hoof_<).:. • ,. 
schudden en een zucht: "Het gaát·''zeker niet door, ik blijf :thuÎs. 11 

Zo heeft men geen .zekerheid. · · , _: ._ :· .p; ''J ,· · · 
. , ' . ' :'-.; . ., •• ... 
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PE L E N,S R E VU E, 

Weekblad van qé Hàagse R.K~ Sp~i-t'v:ereniging Lenig en Snel. . ~ . -' . . ., ,;-\-'l'.,. ' • . . . ·bpg'ericht 18 Déc,. 1920;. 1 . , 'aj.g, Secretariaai;: G?,:,laan• 54. Te=einen: Zuiderpark/; ingang Vreeswijkstraat. ------,--.R'""e-aq,-a'c;tie: îi:JiiffermàrlE; en ,!ac. v/ a:-icïe_y_:-.-~, -.---.Redac'tie-'adrès î Amandelstràat 51,c:(': telêfcor,,"33, 88,42. · 
Jaargang . 1946-194 7~--- . . ==5 = Novi\mb_~~ ; 1?46_= · = -·- ",--.~_, --:-:;~~~;~ . 
k EN S1 Z. A KA GEN DA._ .. ·.ic, • · . 1londerdag. 7 Nóvember:Zaal training;· ;··· Zaterdag 9 November Lens G-D-E-pupillen: l-

. 
/.· 

Zondi;ig 10 )Tov:_ember ·· Lèns 1-2-3-4-;5-~'6 .... A,, 'Maandag 11 i,ovember : Club bij Als~m Weens.dag 1'3 Uovémber: Jong Lens .ct:cä.int. ~ .. .,.. ........ - ... . .. . ·--:.~~,-:;--------·-"-~----·----v A ·N .H E .T , S E C R E T A R;r,!JCA 'l',. BJiJJIBND:>: ADRESSEN-: . . ',, .. 
Voorzitter: Jac.v/d Kley, Frambozenstraat Alg. Secr~ 1

! A,,-,/ d Kloy, G,wlaa:r, · 5Át ~'· : · · Penning;n;·.,: W ..v,J:loheéme:n:, Okkernoöi:,straat ,12 \'lodstr,Seqr.Senióren: H,Houkes, 2e·,.schuytstraat 60 

45, tel. 33.0a.42, 
., . \· 

Weds'tr. Secr.Junioren: A,v,:iruffel, ,Sil.eeuwbalstxiaat 98 • · i ·, • . - - _ · _,. , .• :e~c:: -. ,.,.: :!:J:IEUIVE ·LEDEN:. Se1tior: C,Schilperoóft; Willems-t'raa.t. 27 Rijswijk . . ~- ' .. NIÊ!JUE DONATEURS: Uej, A;Pruijn, {½iivanis~raat'· 36. " . , · •. Dhr.' \X,Kroes; Jtl~'giiaastraat 22 · .... 

·' . '· 

·' 

.·-';: 
, . 
.\ 

.: :Dlu.'. H.v/ d Jagt ,:A'peldoornschelaan 205 
CONCËNTRA'TIIE:' Voor· het ~pelen t"n, {~,n v~etbalu~dstrijd i~ 'cpncen-: tratie nodig en noodz1c1kelijk, ·am if(de go~_de wedstrij\istemming , te ·komen, •. ~s _het in de, allereerste. ':glaats vereist tijdig aanv1e-. ,,' '. zig te zijn,. -Onder tijdig verstaan YN· da,.n tellJ!U,.'1.f,te een .k:wartiêr' , voor de aanvang van: een ·,vedstrij_d;'~:tjle 15 'Înin" •• heefi; een, spele'.r , ~ 

' ' '' -:.~ ,, ,.,. , , ~ " 
·ha;rd nodig om zich rustig in voetb'alplunjè te fJ'teken eni onderling eens te 'overleggèn, · welke tacti'ek .g~volgd moet worde)'.l;, :Dit is een klein onfl~rdeel, ,dat 'voor. h~t., ·sp~l,'á~}:van 'eèn weds.trijd ~ h.et'! , grootste~'b?lang is.·Een·goed_geco?icehtreerd elftal heeft'de strijd . • ' ~ •• . w•.I":, • ~ .,; ' 

,,,.. 
reeds half gewonnen. Laat iedere spialér dus als stelregel aan~, ,, :·· nemen,. minstens een kwartier ;.roor'.'~~•:wedstrijd aanwezig 'te zijn, ' . ·... ~ - "'~:·: . .! • :;,..!; · SEC.REI'ARIS . 

_ 1 _."'.'0,~:; A, v/ä: ICLEY ; ---------• • 'r~.,a·,- -~. L Ê E S .T ' D E , A D V E R T E N .T'' r· E S · ! .-...· 

' . , 
, ' 
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v A !f D 0 E L T 0 T D 0 E L. 

V:i:er van onze 6 seniorelftallen, verdedigden Zondag de blauw
witte kleuren en met succes. Van de 8 punten werden er liefst· 7 
in de wacht gesleept. Alle·reden dus om over de prestatiestevrè.
den te zijn. Wij hadden trouwens niet anders ve:macht. Al waren 
verrassingen niet uitgesloten, de .tegenstanders, misschien met 
uitzondering van \lestlandi_a 5, waren niet van de bovenste plank, 
hetgeen dan ook wel in de uitslagen tot uitdrukking komt. Toch 
b1amen er hie~ en daar bij onze boys nog wel onvolkomenheden naar 
voren, die de spelers in de toekomst vermijden moeten, Liggen dezen 
soms in het vertoonde -spel, anderzijds zijn ze ook aan te wijzen 
in bijkomstige oms .. tándigheden. Enkelen ervan willen we noemem, _ 
opdat ze onze blauwwitten to-t; lering kunnen stmkken,_Zo ontbraken 
bij het 2e. elftal twee spelers, waarvan de een in de mening ver
keerde twee' uur later te moeten spelen da.11 12 uur, de' ander een· 
verkeerde tegenpartij opzocht. Me dunkt, de Lensrevu.e is toch dui
delijk genoèg, Onze ce>nclusie moet dan ook zijn, dat de bericl1ten 
te nonchalant worden gelezen (!t is niet het enigste geval) en dat 
er bi.i betrokken leden van enige concE;nt:i;-atie geen_~prake is.· Jäiii=' 
oer! De gevolgen zijn funest, want het sticht onrust in de betrok~ 
ken ploeg, De andere spelers wachten, wachten. Tenslotte moet het 

' elftal omgegooid worden, zodat het teamwork onmogelijk goed kan 
11i,jn, Dit is trouwens in de, uitslag van het 2e wel tot uitdrukking 
gekomen, , ' . 

];:en ander euvel .is .het,. te laat .komen van meerdere spelers:, het
geen vooral· bi,j Lens 3 het geval' was, Wat ma.a1.-t het nu toch uit, 
om een kwartier of 30 min-. eerder te vertrekken? Kom lui, ,)aten.wij 
ook, in dit opzicht attent zijn, Hoeveel_prettiger is het niet, als· 

· alle spelers op ti,jd: aanwezig zijn? · · ·· · ' 
_Ten· slotte constateerden v1ij nog een •paar tactische .tekortkomin

gen, Het 1e elftal, dat o,i. krachtig genoeg is om positiëve·•.kam-· 
.pioensadspiraties te mogen koestèren, v1ordt na rust in de verdedi: , 
giI!Jl' gedrongen. Ook al speelden de voortrekkers toen met 10 spelers, 
een vergroot ·,entho1.tsia.sme in• de· gehèle' ploeg en vasthouden· aan · 
eigen systeem, zo,u zeker de sterkteverhouding gewijzigd beqben. Lèt 
op luij Ploegen, die serieuze kàinpioensadspirat,ï.es hebben, ~oeten · 
onweerstaanbaar zijn; streeft daarnaar met itlle wilskracht •. Het 2è· 
ver:mimde zijn.meerderheid voor rust in doelpunten uit te drukken, .. 
hetgeen zeker bij Tedo, mogelijk was geweest, Ook na ru.Rt was het 
spel verre van goed, hoe;,el de reserves toch veel en veel beter·; . 

. kunnen. Wat kan, dat moet! Houdt .dit voor ogen en de volgende wèii-:· 
strijden geven de volle buit! 

Het is zaak, deze opmerkingen op de juiste waarde te schatte;n; 



--------- --------------------- ---------~~2 _______ _ d,w.z, overdenkt ze en tracht er .je voordeel mee te doen, Dan kunnen we bereiken, wat ons allèn. voor ogen stond bij .het begin van deze competitie. vlij _willen de club in de kortst mogelijke tijd omhoog stuwen. Laat elke speler van hoog tot ·laag zich ten volle aan zijn taak in de ploeg wijden, het spel van zichzelf en 'zijn medéspelers overwegen ·en zich me' de nodige ·ernst op de wed-. strijden voorbereiden, Dan dwingen wij het succes in richting Lensl 

LEiUG EH SNEL 1 , te gast bij "Rouwkoop" te Voorschoten, welke eerste kennismaking een •hoogst prettige· en sportieve was, keerde met de volle buit naar de residentiële dreven terug; .zodat, mede door de nederlaag van Rijswijk, een plaats in het leidende peleton wordt opgeschoven, Zo komen de blauwwitten dichter bij de top! Toc_h zullen dan , de nog bij Rouwkoop aan de dag getreden foutjes moeten verdwijnen, lloet o,m, de na rust aan,Lens opgedrongen minderheid geen reden tot overweging geven, ook al waren de spelers nummeriek in het· nadeel? Hoe kon Rom,koop tot de aanval overgaan? Deze vraagstukken, gevoegd-bij enkelen van minder importance, zullen-, entre nous - zeker uitgeplozen worden, 
. Het begin was niettemin daverend, Keer op keer werden onze , . . vleugels aan het nerk gezet, zodat het m.et :te verv1onderen, was, dat de ove=ompeling door A,Koppelle werd uitgedrukt in 2 doelpunten: Waarom werd na deze voorsprong, die tegen een sterke tegen. partij niet te w·eeld,erig zou zijn geV,!3est, het tempo ènige graden lager? Gelukkig hielp een Rouwkoop-speler .. het 1 e aan een 3-0 voorsprong, doch de Vooschotenaren vonden ook het doel van Lens 1-5, Rie:nnèe kwam de· rust, nadat de · R,-keeper 2 overigens·· niet · moeilijl!: geplaatste penalty's gestopt_ had, . . Na de thee zorgde weer A,Koppelle voor 1-4• Rouwkoop kwam allengs los, ook omdat hun vleugelspe1ers meer ruimte van bev,eging kregen. Onze achter:tioede wist erger te voorkomen • .Ant~v,Huffël werd nog vervangen door H.Overbeek, maar het R. over11icht bleef, bewaard. Nadat de gastheren als contra-beleefdheid een strafschop onberru.t lieten, accepteerden zij vlak voor tijd' de 2e dankbaar 2-4- .. 

].ENIG EN SNEL 21 • bereikte niet meer dan een draw 1-1-, Een uitslag, die misschien voor een deel verklaàrd kan wo;roen, · doordat de backs v/egens een nóodlottig misverstand op .het app~l ontbralcen,•'nesondanks pakten ·de 2e Blauwwitten direct energiek aan; goede· en herhaalde aanvallen op het Tede-doel bleven echter zonder .succes, omdat er practisch niet werd .geschoten, Zo brak de rust aan met een bril, want 



100 -------------- ---------------------------------. Tedo vond evenmin het net , . 
Toen in de 2e helft.André v.·Huffel het elftal .çompleteerde, , 

meenden de onzen stellig de punten te kunnen verofe!en, J)at zou 
zeker geschiedt zijn, als het teaJ!lWork was verzorgd ·geworden, •Ilu ~ . . . . . bleef het spel te.onsamenhangend en het plaatsen te slordig. Toch· 
ging het naar de zege toe, want Lens kreeg voorwaar een 1-,,0 voor
sprong, Een foutieve opstelling'van·onze defensie bfj'een TedO-: 
uitval bood de vijandelijke linkef:rwing echter een dot van een kans, 
clie prompt werd benut, ' · . 

Willen cme reserves een serieuze kans máken op de 1è plaats, 
dan zal de voorhoede vinniger moeten attaqueren en.,,schieten, 
vooral bij 13,terkere 'tegenstand, Kom luidjes, pakt aan! · 

; 

. J,ID!IG · Et< SNEL 3 , 
het elftal van de routiniers, deed h~tniet. minder dan met een 

• verlliènstelijkê 5-2 zege, de derde jn successie,' Dat doet voor de 
toekomst_ het ueste hopen, Voor _d.e ruRt wèrd Duindigt volgens de 
regelen van de kunst overspeeld, Keurig speelden onze spelers hun 
spelletje en Wim Hugens en Cees Hattir.lc zorgden voor een afdoende · · 
afwikkeling cl,oor·ie!l,er tweemaal fa scoren, waardo9r met rust de 
stand 0-4 in het voord.eel·vart Lens 3 wees, In de 2e helft begon 
Duindigt ·met·· agressieve·bedoelingen en gaf \'lira Huysmans voor 
de 1e maal het· nakijken; 1 • • . ' 

'' De 3e Bl'!l.uwwitten .l)~S"j;eii, de 'juiste ,tactiek toe, bleven rustig 
hun eigen spel spelen·; 'zodat Cees Ha:t;til'.k zelfs · de voorsprong ver--

. grpotte., ·1:.5. Door .ee,n misverstand verkleinde Duindigt de achter
stand, J.let een voU:omen verdiende 5-2 overwinning blies de referée 
de ·_spelers van het veld_. 

"', LENIG -EU SNEL 5, 
.tmaakte de verre rei_:i naar Naaldwijk :~1.et tevergeefs. Het is -een 

mopie prestatie geweest om deze mo~ilijke ,,edstrijd met de volle· 
puntenwinst te kunnen beëindigen. ·. 

· Aanvanlcelijk leelt het er, op·,. dat d0 Westlanders zichzelf de eer 
• ,hadden tàegedacht. Zij ,immers namen de leiding' en hoewel Koos van 

Zon il:e gelijkmake.r i;ér•wereld bracht, was het _toch de thuisclub, 
die met 2-1 vóór,de rust inging. , · 

.lîadien zat het 5.e 'niet bij de pakken neer, Fe:), werd Westlandia 
bestreden en het gelul,te weer Koós v.' Zon om cle W ,:..keeper niet een · 
prachtig schot te verschalken. Wüstefeld bracht de overwinning in 
veilige haven,, We hopen, ·dat het 5e de zaak opël.ezelfde voet door
zet, Lil,ten .de spelers er -dan vooral aan denken'in de voorhoede de 
juis.te arbeidsverdeling toe té pass.en, · 

):,ElfJ'.G -EIT SNEL.,4 EN 6, 
,;1aren gèd\'10%eri te· ~sten, o~_at het eigeh veld _de watermassa 



~--
' , , 

..:.101 ------------------·~ -- ---·------·---------------------
~==t kon~~~~~~~~~---~-~~- ________ J,_v/d K, _________ _ 
U I T S L A G • È

0 

N 'V A N .. 3 N 0 V E M B E R, 
· Rouwkoop · - Lens 1 , 2-4 

Tedo 2 · - Lens• 2 ; 1-1 ,· 
Tu.indigt' 3 - L~ns 3 , • , ·, _2-5 

', . 

. Westlandia 5- Lens 5 · _ 2..:.3, · 
De andere .wedstrijden vonden geen doorgang. 

• 1 • • -

PROGRAi.liA SENIOREN ·zoHDAG -10 _ NOVEl.IBER 1946" 
Lens 1 - de Jagers -1 2, 00 uur veld 1 lokaal 1 ,, 
Lens 2 - -1 s.'..Gràvenz~2 ' 2 _. 30 uur 
Lens 3, O,D,B,.1 · -~12.00uur 

· Postduiven - Lens 4 · , 12,00 uur, 
'-, ', .- '-' ,, . , . 

Lens. 5 
Lens 6 

, 
Or.Blauw · -, 12,00 uur 

;.. Westlandia 6 · 1, 15 uur 
- . ·, ·~ . ' 

PROGRAMFJA JUNIOREN EN PUPILLEH 

, , - veld ·2 . · lokaal 2 
· · velcl î lokaal 1 

Loosduinen-i';lonsterscheweg-
l,Tadest ein; .- · 

· veld 2 lokaal 2 
veld 2 -lokaal 2 

' . Zat erda.-s 9 November 
Lens .C -· 'R,K. U, i', V •

1 
3 ,00 uur 3F Y.eld 2 lokaai 2 

D,H,L.' - _Lens D . i _ 3,00 uur 4E Delft 
K.R. v.c~ - Lens E 3,00 :'uur 4F, Vredenburch,1eg,P.ijswijk 

, Lens pup. - v.v.P. ;_, 2.00 uur veld 2 lokaàl ·2 
Zondag 10 Novemb!lr 1941, ' · , , 
~ick Steps--_Lens -A . _, ___ i 12.60 uur 1F ____ Nijkerklaan' __ , ___ _ 
J. E. E s T . D .E' . A D V E R T E. N T I E si 1 1 j 1 1 ,' ' _.___ ·-· ·. --•·- .. ·.------ .__ .... .:.:...: ______________ _ 
DE E, C. 0, .. B LA A s•T ·APPÈL! ---~ OPS'.j:'ELLilWElf-V. 10 NOVEf.IBER 1946 _ _ _ 1e F,lf:tal: .J c:F.!'ijte;i,•,•:, ;,.jl.,Hoefnageil. ,H, Scho],ten,, R,Roodenr;i.js., 

·. R,,ROOlllrs ,,,J, \lillems. ,Ant .v ,Huffel.',A,){oppelle, ,H,Houkes, ,A,Roo
denrijs, ·;J ,YltÏstefeld, Leider: W,v. Boheemen,_. 

. 't, • 2e Elftal: Jao •. v. Ylesting, ,A,v,. Huffel. _,H.Helmich, ,A,\iallle.in., . . . ·'\ . . A,Bogisch, ,H,Kops,, F,v, J;,t:q;:Çl,llburg.,H.Ov~:r:beek, ,J, Ualsteyn. ,F. v, 
· Niel,,C,v:, Lµ:içembu;rg;,Res'i,J/·~ iVérheggen,,L~ïd,er: K,Janssen, 
•. 3e Elftaï; \i;Hiiysmans.,Ph,de- Hee;,:;H,'v/d B~~~~ardt.;F,Mourik,; 

~ .J .v ,Venrooy~,·vt,Hugens; ,c ,Hai;tink. ,L.Ullen, ,-H.v. Rijn, ,J, Goemans.,. t; C,Dubois.,:ii.ë-s,:- H,·Janssen.,Leid(lr, .J,v,Venrooy. · · .,,, .. ' . . - . 

': 4e Elftal: W,Hille~aar, ,•J;v/d Zë.lm,,C~Bierhuizen. ,B. Vink, ,G.v/d 
· Steen, ,J ,Roozenbu:rg,, C. Zu-ide.rwijk, ,J ,v/ d Poort. ,H~ v/ a Burg.,.J~ 

v. '//assem,, G.Hoeks. ,Leider;· ·u .Sp.hout en. Res: .J. Zuidwijk. ,J ,Nijman.; 
_·F,v,Deelen. Samenkomst 11,00·tmr eindpunt Bus P. Lisztplcin, Loosd, 

. ; 



- 10~ - -----------------~---Se Elftal: J .Heere. ,L.v/d Wal. ,H.den Drijver. ,F.Albers. ,S.Kroon., L.Borsboom.,J.Bom,,J.v. Zon,,P,v/d Salm.,A.Versteegh.,L.Niessen. 1 Res: B.Bes.,H.Vos,,Leider: A.v/d IUey. · 
6ê Elftal: Ch.Demeyer.,A. Vester.,G.v. Wijk.,A.Uagemans .• ,M.Hemmes., 1 D.Ifugens.,J .Sinjorgo.,D.v/d Putten,,G.Luyckx,,L.de Weert,,R,Wil- \ lemsen • .!.~~ider: A. Vester. ____________________________ _ · 
Ook Zondag wacht het 1e een zware strijd. De Jagers boekt de laat-; ste wedstrijde goede resultaten. Uit de laatste kamp kan en moet lering getrokken worden, anders zullen teleurstellende resultaten niet uitblijven, Denk er speciaal om, de gegeven opdracht te blijven uitvoeren, aEders wordt het spel rommelig met alle nare gevolgen van dien, De positie op de ranglijst is mooi, prachtig zelfs en ook met perspectieven, maar zij eist in iedere wedstrijd de volle inzet van alle spelers. Ue weten, dat .het kan en verwach-ten dan ook een open, snelle strijd. · ' De opkomst bij het 2e stelde ons Zondag wel erg teleur, 'ile mogen. toch verwachten, dat onze leden het weekbericht met zorg lezen, waardoor dergelijke vergissingen worden voorkomen. De spelers van het 2e weten, v1at van hen verwacht wordt. Het kampioenschap wordt echter niet cadeau gegeven en Zondag a.s. rekenen we· dan ook op de volle buitA ' , Het 3e neemt nu met 3 overwirul.ingen een prachtige positie in. Het is aan zijn eer verplicht ook O,D,B. aan zijn zegekar te binden •. U weet: la garde meurt, mais .ne se rend pas! Het 4e zal Zondag hoogstwaarschijnlijk weer eens· in het .strijdperk mogen treden. De kracht van Postduiven is ons niet ·voldoende bekend om.vooraf het eindresultaat te voorspellen, fuar we hebben goed~ hoop, dat ons jonge 4e elftal met feu sacré'spelen en de. punten meeneruen,naar Den Haag. . ., Het 5e heeft grote plannEinnaar we vernamen, en Oranje Blauw zal er dus van lusten. ile hopen verder, dat de competitiedciop van het 6e ook inderdaad zal plaats vinden en dan niet al te nat, a,u,b,! J.!et 12 winstpunten zijn we tevreden! 

EGO ----~---------------·----------------------EN HEEL DE LENS-.AAflIWTG LANGS DE LIJN! ------- . ------------- -----------·----------UTI~.'·.· ... HET J U N I O R E N KAM P :.-Lens C: C.Bogisch.,J.v/d Gaag,,G,Lam.,M.v. Hirtum,,F.Schippers,; ,P,Pellekoorn.,G,v. Reenen.,J.Jagerman,,J.de Bakker.,A;Nieuwenhuizen,,M,Gelauff·.,Res: E,LBwenstein.,Leiders: de heren·J .v.Waasera en F, v. Luxemburg. ' 
Lens D: S.B~eelj:emolen. ,J .Schouten, ,A,Urbanus.; W, Visser. ,J .v. Hoon., . J.'Jallaart. ,B.Herfkens., L. v. Zeeland, ,J ,Keuls, ,L.Haring. ,B.Bors.-. 

·! 



.. 103 ,_ . ------ ---------- -------------------boom. ,Res: F.de Jongh. ,R.Roemers. ,J ,Èoortman~, C .Botter, ,Leiders': · de heren VI.Visser en P.Jufferma:ns .• liijeenkomst: 2.15 uur Turf-markt .. \. ' ,. .'.. ~ -- , , \1 • 1 
- • .•' ,. 1 • • - • .-. \ / ,, • • , •''' 

.Lens E: \I,qelauff.,J.v, Rijn.,F.Polders.,A,Speelmans.,W.:v/d St~,en, A. Strous. ,M,Semeijn,, ï/. Uiegmans., T,Heydra.: C.Bon. ,P.v/ d Broek., , . Leidex: de lieer A.v. Huffel, Bijeenkomst: 2. 15 uur Turfmarkt : . . ;'• . ' ,,. 
J,ens-pupillen: H:Teuling. ,u·.Romijf• ,~;v. Tilburg. ,H.Parmentie,r,; , H.Ha.Jj:et., G.Diekers., Tj ,l7estendo;rp. ,P~Dekke:,. ,J ,.Hoogweg, ,H. Zetz., B.v. Gaalen.,Res: P.Evers.,A.v,it' Geld.,H.v. Oyen,,C.Daleman., J .v. Look. ,Leid'ers de he'ren•: J .Çoemans en C.Hattink. , .' ------------ ' - --------···----------p.s ,' 1F Quick Steps - Rava. 3--4 

. · i 2D D.:!.:2!.:..~ :... G,_ • .;..D_,_S_._7'-·-'-3'-· ··---'------=-~----------
, ' . · Lens A: · J .v. Melze11,.,J.;v. Luxemburg.,A.·Ha?,sjes. ,u.v. Blijswijk; ,- ' R,f/üstefeld. ,J.,Roodenrijs;,p,de Leeuw, ,A.v .Looyen, ,A,Hoefnagel., P.v/d Va1k.,H.v,. Beek.,Res:, Vl,ICerv:el.,ji',Bouwmees.ter·.,Leid.ers. de 

· heren:_J.Walsteyn,H:Vink, ·· · · ---'----·--·-----
A.Hoogduir, dient zi.jn ballotageformulier, in te zenden, • ·. . G,Blonk nioet zijn keuringskaart en ballotagefortmi:1-i'er •indienen. 
~_::~-=~ Ol~veo ~an-==~hackCr_=~=-~==ld.· JUCO . . __________ _ 
LENS 5e JUNIORENELFTAL 
Nu ons . jongerencorps is uitgebouwd;. moeten de betrokkenen' even . , . Ópletten. lret nieuw13 elftal speelt ·in de·4e·klai,sê en wel in 4E,. · Vlè hadden reeds een elftal· i.'1 4F,, Di:t, was Lens :0. Voortaan echtér 'noemen we het el:(tal; dat in 4E uitkomt, Lens ,D·, En ·wat voorhe~n Lens 'J) heette, is nu Lens E, De groe;p ~, Ge:):auff c.s. is dus Lens· · E geworde.n,. = blijft" in 4F spelen. Hierml:lde is' voor een groot : deel een eind gek:(?men, aan de telèurstelling voor velen, dat zij ' steeds geen wedstrijd h,adden. Nu. moge er een heilige wedijver · ontstaan tussen D en E om de beste vorderingen. \/ie maakt _de 

·gro~s.te sportieve sprçmgen: D in 4E of E in 4F? JUCO , --'--'----·'------------------- ' - ·--·· ------- --'-''-~~ ZONDAG ZIE JE JON'G LE11S BIJ DE sEinoREN :-------:-----\--:---,-- . . , -------------· ·: ' Zoals wel werd verwacht, kon het Lens~terrein de watermassa's · · niet verzwelgen, zo~at alle wedstrijden (ongelukkig genoeg.moes-' ten alle Junioren thuis spelen) werç.en afgekeurd. Gok het E-el:f-. 
• 1 tal waarvoor ter elfder u~e een wedstrijd tegen,Oosterboys werd vastgesteld, moest onverrichter zake uit Voorburg tèrugkeren, .,, daar dit terrein eveneer.s was afgekeurd, Toch waren er èen vee~ tig-tal Junioren Zaterdag'op ons}errein aa.n:vrezig, waar l,let D-



- 104 ~ ---'----------------~------~-------------elftal een overv1inning boekte teg~n de rest van Lens• Enige i;,udere Junioren zochten aan dè àndere k!j.nt, van. h~t terrein hu,i .h~i;r, QI;i hun ca'fiilCiteiten op te vo,ere1ï, en ;t~~ zorgen, ~t· moede~ eën\he,}f;-1.r wit br9ékje in oni;vangs.t ko)1,·nemeii., Zo was het. to.oh ,wel ·v1eer ge;.:: . . zelligop het L'ens:..,tèr:b;dn, \'1aar in 'de. consumpt.ietent. ,(lê. standèn,-i:-- · lijst van de ,J:µnforeri. pe:i; • 1' Nov. · stérk de aa.ndacht trok vrui jong · • en oud .• ;·$( . _'·': ... · · ~: -.- : ·tt:·_:. ·-1-~,_; ,· •. _-·:_>~·/ <.-~.-- · Een elftal heeft slechts gespeeld\nl. onze püpillen., ··.In e~ri uiterst: spannend'é wedstrijd .viêrden de puiit~es gedéeld 1-1. Niê:o, .Ràmijn •·:·: •·' ,., . - ,~,. ''."·'- ·,- H '·" 
,-. zorgde voor het Lens-doèlpûilt, da1/:cvan een afstand van minst.ens :, . · • . . ,,, ., . ', ' . /ll.' ~ - ' . . . -··· . 20 meter'uit een vrije trap, onder •daverend gejuich onl,!oudb1;tar.,.in ::,; het Ravar-'net verdween. De Woensdà{l'l!liddag was dus welbësteed ! ,/ · : ·: En nu de wedstrijden voor dé:volgei:';de Heek, Chize Lens-pµpillen · .{ . '.. .,\' . . .· ,' . . . ·,. ' } . kome:1 a-~. Zaterdag het weekend o~t;:'1en,. Ee,1 sp11nneJ:td Pl\,rtiJtJe P§>f'd\, verwacht-tegen v.v.P. Doet je best·;>jongensl Om 3 uur komt"dàb. Lénir..:· · G aan bod. R,K.Vi. V. V.' komt op bezo.~k en. Vlij verwachten, d'at 'na; het '. keurige resultaat tegen G.D.A> d~finannen van v/d. · Gaag ,aan liet láng,- '., . - . ' ' . . •. ' . ' . 1, . .. -ste eind zullen trekken. Op hetzelfde ogenblik ·zal waarschijnlijk , .. ' , . ~ . ' ' ' . ',· ~,- ' ·, . ~' . Ton ffeydra _of zijn collega van de _tegenparÎ;ij de. bàl' aaif,het•.rol- · , len brengen op het K.R.V.G.-terreil;). Lens D staat bov'enaan, ·maar ••.• · D.H.L. en,Velo behaalden uit hetzé't:fde aantal wedstrijden evenveel punte~, zOUat- zelfs: een· oveJ:'1·1irtni~; ons de 1,ovenste. pl~..ats' kari · ---~ • kosterr. ·Wij deJ:ll{eµ hier nl. aan he:fdoelgemiddelde!<_Zaterdat, zijn' . de ka.'1sè'n du_s gunstig, 'màà,I' Zondag~:is .het voor onze vóbrtrèkker~ · :':, een groiie dag! Het A ~at nl. bij :!fe:t nog ongeslagen Qµick ~'tt!i,s .. op be·z.oe~;, dat de 

0
eerst~ plaats o~~'á..è comp_et~t·ie-;::-ladder i1?11eèfut ;; ·: COJJllllentaai; .. is, hier è'igêrilijk overb.~dïg. l7illen wij eèn ;.lrans ïnáken, . , dan, is dit~dé gèlegenp,(:lid;'Tot,Dons).~rdagavohd dan Bóys.,,fun zullen : Vlij de ~zàk:<;in'rtpg everttjés':iiader b\jiï;\ken. r ... •::- .· '.TIJG. o; ~., ~;c· :, " •, -----~·:"'-.,_-"---''~-..:..~ .,;:a~', • .• _::-~. .,_ .~U ' ,,~¾ ·,. ;l/,. r ,, , _ .• .,. · ~~f:, · ·.>.f . ~ , ,/-:-:·.' BIJE'•N-1{.K'0UST LENIG;::t;EN SNEL·I. :c,', .,'"'" Ha de training v1orden· alle spelèrs~;verwach( in• "JJu Goriimerce•1., \lij · , , behoeven hèt-'nut van de 'georuikelt;Îl<;e besp~!3k:Lngen niet' aan'i:e.to- .. , 1 - ' ,· ' _,.-.~ ' • .:.:t' ,.. " ~~·- , ''/ nén, evenmin.:àls ae · n,oodzakeltjklüi:î.d van ieders opkomst• Dà_arv~• ·-: zijn de speiers zelf•öv'lrtuigd~ L[6'~J. tussen vi~ten en .doê_n,•f(igt éen '-. brede marge' •. 1'.rant .· vorige week' war1;i\;er liefst;5 ábse~t .-)ij :;eên ; ':'- •~ ernstig :will\mde plöeg :its•,dit aant~J.. te grootl Voorkomt Jiër)'laling, ·,. : 

lui·! ~-
1

~ _ ~·· >. :.:_---~-t- ~ ~· 1

·, • ~' __ ·:·-.·.:- _, __ !.:'. . /~< • -~-:' VA R I A >~ ,-.:\;" ~ · _ . _·',r "· ·, ·-~ .,.1 ... j-:.- :i:1:..-: 
Jit H_oorn ·kv'i'~rde' blijde: tijding, ,it. bij O~i~ donatehrfÎtá.t,i/hè'~:r: 'e~ ·.· ./ nevr,.'A.DrJe~sEini,, een gêîtoruie d9c!l1i.\r werd:tliu.isbèzorgd: Lensi:t'eiicî-: leert de ou\J.ers, niet qeze nieuwe iknwinst. · ' . , · · :',:,- : ·,' · .. •,: .• ,,~:- . t .... -, f ,,.:,~~; ~ . ·-· . ·.,'',"·•); ... - -:. \ - 4,_.. "'. , •. , ... i J -· 1- · '"'' :: . , 

,. 
,._, . 
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, ... - DE .LENlREN"U·E. • . '. ; . ",•, _ •. _· . ~· ~,:;;: . -~ . ·~ '.1,,. ' . , ~ .: ' . ·V,eèkgla.d van de Haags53; R.K. ~ortvereniging L~nig en Sne}-• ···· ., IÓI!g~r:j.êht 18. Dec,'.1920.' ·. ~-,A.lg;Sec:i;:et§Ll;iaat: Gaslaan 54~- .· ·.'~ , .. ,:,>: ,'Tèriëinen: Zuiaerpark,l1ngang Vree'swijkstraat: ,.:".,,. '., , ----~----====-;:;"'-==-----.:.------~-------------------' ' -~is, ,; , 1.ledactie: P,J{irrermai1s en -J~c. y/ d Kley. . ·, .· c;' . Rédactié:.,adrês: .Ania.ndelstralH 51 of telefoon· 33. ei;i·.42. 
Rá/i'.rg~ 124~ 124 7. ====:~::1; = NoYem,~e;:;,94~=::::::::::-;o'; ·.1;;:-. . . . . ·, . , . ,:1 :,i•· . . ' • L È N f:l' : . Z 'A K A G E. N D A, !f .· ' r. , 

1 
DorÎderdag :14 .. Nov, : Zaaltrain~,..f , ·. za,térdag 16' 'Nov • .' : Lens C.-D-E-:pµpille:n Zónd,ag 17, ~ov, ' :_ 'Lens 1-2-3--'1¼,5-6-Á'.""i Maandäg_ 18 Nov, . ' : Club bij Als:em ' ' . ' . ' • . . -,.+· . ttl' • Woensdag 20 Noy-. : Jong Lens ti:~:mt. . ,_, Tele:t'óon Lef,"!secretariaat: No, 39.83.,,75 \. •. . ' .,' · .· .. 

, ' - ' . ,,._ , . ' ~ ' ' - ~ ' ... ,j . 
En op Zondag .13 Dëcember komt St,Nicol,aas bij· Lens. Reserveert : · d~z,e ayo~á:~·, U.•f~;dt' des,~yqnds in; Pi~cadJly, -~.e!I'Wacht, Vo!~imde , week nadere. bélrlchtan, • · l · , · : , ; · - · . -;,,·.·. · --. ~---·-·---- -·--,--,-,.------- . ------.. Het, ~~~·e,rklaas-toes~ _is e:n var_i-fdie dagen in he~: j~, A~~ ons '. de tiJ4 van 'v:t'oeger in herinner:qig, brengen,· De tiJd, .waarin het.· '"leven s)?e;I. .en het spel levep. was~ Dan denken wij terug 'aan ànze . , jc_>pgeî;ist:i.jd,, :tïoen''we met de neuzêp. tegen ,á.e winkelraJll_èn 'gedrukt . · . . 'ná.ar de .uitge'fltaldé ·heei):4ijkhede4î;kekeri. ïlat 'èen •dagen van l3pàn- , • · ning, '.die· 'aan liet _-~eest voorafg• en! Geen l'i,.óµ,,f; fegen'. of Wll_1-d kon - ., . ons ~Vfl9XhpJ.!9:en. ,WJ.J trokk;e,n ':ader tof moeder ,~r _ ~e ?J.I:lflenst_ad; · · .. naar de· ·lunchroomf waar we- ;nst eti;.f dat de Sint ziJn intrek, had ; 
' ,'. ' . . ' ' ·" . , ''•,1111'1 ' . ·, ' • . ' • ' ( 

.. genomen en ,vij hielden ni_e'~ op, v.9prdat v;ij ,ons viµi aangez,icht: .. , , :tö.~ •aaîige~icht be.v:.onden,m~:t. de. Sint, de5oedhe~çl. ZE;lve./,,ll:n Wij ' · weten nog, hoe wij angst;i:g .. o'pzageîlnaar · de zwarte kn'echt 1.Jd,e ,le-, ; vende 9orreptie _ op zijii13 '!l;esters ~~edheid,~ ~En weet U nÎ:g;Y~ de ,sleplilnte ke~ting op ;d,';''-~rap, 'và.f} het tumu,lt _op 13troo~;vond,· yan •de -l]lB.ri,epa:_~tractati.e·- of viµq~en meçcan9doos •.. ·, ,; , · · • To la;t'er-.;.•;àls de ,Sint .,en: Trapanoilli hun :ûi.t"rede. deden bij Lens! · . E .. erinnere'n :i1~: oni,,' nog d~; fijne sfe}r, de ge2;9llige_ stellllD.ing · en hoe de Heilige. Man' én trouwe diena!U' de Lênsê:rs en Lènsè:rinnen 
-· ' ' . ' : ê:.•: li,·· . , 

. ' ,.wet ,tact Jr:Pe~;I.~n wist,.~ .. : . . .' l. · . _ , . , . _ ... .Al ,d'eze hêr;1,µnerJ.11gen .waren. het, d;l!e de ~Pé beî'/oog, zich tele-· . gr;fi~èll' ~·v:~rbind'iiig_ t~,stellên ~t llfa,ip:,i,d,, .. de 1;1.loude i?.et_el' ~ .:~t' Nifo~s·,,.de 'Bisscli9~ van SpB.IIDÈI en· de hele ;V!ereld. ·•~t- :Lens, ·:;dclÎ' gelW<;kig,p:r;ijzenl. ,'. · .. ':!Y · .· ·. :·: ,··, ~ .. ··~-- • · 'V/a,p.t via· '.rrapà.noeli. ontving het Pê:4fé-secretáriá.a.t bericlit ,' qat, '.l:J.et' 0Sint~Niciolaas· b·ehaagde Lens: metl:een bezoek te vereren: "En· zo 
'. . . , ..... ·, - f .: -, ., ..... ,\~- ·. ~-' . . . - '· ,.,. ' . . - ' 



; 

- 106 --------r---------------------·--------zal 
. ' 

op Zondag 8 ·nee. a.s. 
in Piccadil~ 

de goede· Sint in onze ~ing worden binnengeleid. 
Onze redactie kàn tevens de verheugende mededeling. doen, 
dat Trapanoeli · er' gtote prijs op stelt zich in de' :volgende 
Lensrevue 'persoonlijk tot z:j.jn Lensvriendèn en _vriendinnen· 
tê ric'.;tén~ Voor wie_' ~9uderi, w':i:j onze •kolommen gaaz':!ler open--- · 
stellen? , . · 

· , REDACTIE 
!"" .- --,. - • -:-:-- -

T R E U ll. I G E N ·. B E S C H A î.i E N D. 
Een klein.e schare getrouwe Lensers en één Lenserin hebben 
genoten van de interessante _en. ;l.ee:,;,21ame causerie" die Ir, 

. · van Enmenes voor ons hield,· fu · mijn hart feliciteerde ik.· 
onzen Voorzitter, qr.1.®;li. h:i,á door ambtsbezigheden· eerst ia.ter 
kon komen, maar dan ~o_èll,, ),,-wam en, dus de leiding moest o:v:erla
ten aan zijn secondant d)#',. P,Jµffermans, met wie ik diep 
-medelijden had. Het was·,immers geen 'Orettig vlerk, •dhr, van 
Enmenes.in te leÎden'.;,öo~ een auditorium van slechts ruim 
,30-tal P!lrsonen. ne· gr,ote· capaciteiten van den ~prekér van 
.deze avond werden door alle prominenten in de voetbalwereld 
erkend, De leden V!l,U èen· 4e kl. M. V,B,--club Lens, denken 
·:ei.aar klaarblijkéii;ik ·anders over. _Qf wanen zij zich deniate · 
in alle gehe:i!llen· van ·het Voetbalspel ingewija., dat zij niets 
anders meér +eren kunhen1'Zij hebben het Bestuur de grote 
blamage bereid, dat zö.1n eminent spreker, die gewend is'voor 

·. de rà.dii.o ,te' spreken èJ:i. ·in'• de sportbladen. te schri';jven ·voor . 
·, , · éen düizendkoppig, publieR;.,' bij ons goeddeèls voor tafels en 

stoelen mocht spreken~. Aan 'de hoge. beschaving· van· dhr, \,,E, 
danken wij het, ;dat hÎj geen misnoegen over del!e belianci.eling 
liet blijken, ziç!h ,def!CJ!).dariks geheel gaf ell: de' -vrag!!~tel- . 
lers op de messt .iëlwi}Iênde en hoffelijke wijze'·van antwoord~ 
dïeride, Lens''.iriäaJcte dié.·:àvona een· zeer slechte' beurt en daar-·· 

• 

"' nieèl.e:.demonst:r'eè:rden wij· een treurig en beschamend. .gebrek 'aan ' 
beleèfdheid. 'Ik ben er,heilig·van-overtuigd; dat'' 'zulks niet . 

·. · opzettel:j.jk: geschiedde,· maar dat neemt de· onprettite indruk 
voor dhr, v.E. nie't ·weg. ·: .• ,.:· •· " 
Met deze· regelèl:i. :heb 'ik· misschien de· toorn van· ·sommige der., ·' 
afwez,igen:opgewekt;_ rs·'uv, boosheid' gemotiveerd, .. omdat U een 
absoluut geldige reden :v.oor, Uw' ,'iegblijven hadt dan beschouv1e 
U gerust deze woorden als niet voor U geschreven.·0nze club 
héefi; ria.ast vele, niet'• spelende 'leden en een ·groot· aantal 
donàtéurs, 6 senioren·,en ·een even groot aantal junio~elf ... 

· tallen, h:tgeèn dhr,- ,v,E •. Ii<!tuui-lijk ook bekend is. Hèt is 

··:.c.: ~ ·: ' ' ~. ,. : . 



-----------·----~:-~~-_ _: _ _: ___ :_ ~oz_=-:-_ . dan ook ten volle gerechtvaardigd, dat de leid~g bij een dus-danige geringe opkomst·, ten zeerste "ontstemd is, .. Een ander .ex.cuus voor U is, dat .het program deze week erg overladen waà, Clubavond, causerie, training en •s-·zondagii spelen. Wij hebber( 'echter de dure plicht, . de standing van Lens· voor de buite11were;Ld hoog te houden en hadden.dus tijdig de noodzakelijke maatregelen moeten treffen. Tot mijn grote spijt kan ilc ech'!;er deze gebeur- · j;enis niet beschouwen als een op zichzelf staan feit, maar als· .... 'uitvloeisel van een ;;i,lgemeen verschijnsel: ~weip_!!àl'_·activiteit "en meeleven door sommigen onzer leden,_ Hoe kan het anders ge- , . . beuren, dat men.geregeld hoort klagen ovèr: verzuim bij träining, niet ongemotiveerd of te dikwijls afschrij.ven bij wedstrijden, . te laat of op een verke·erd terrÉlin 'verschijnen enz. enz, Bij , · ·voorkomende gelegenheden blijkt, da,t sommige Jaien hun clubb:/,ad . _in het geheel niet of zeer .sJ,echt' lezen, :I4t · zijn betreurens-'.' . ·' · waardige dingen, . ,. . .. . · ' . · • . .:.. · . :.·· · u: werpt mij_ natuurlijk tegeh:· ll't.Is -ma.ar.voetbal\" u heeft in-·derdaad gelijk. Als lid ener vereniging heeft U echter.naast 

, ' 

recht Em., ook zware verplichtingen. Dit geldt. te meer voor eèn voetbalvereniging,· Voetbal is en blijft 'een: olubspel, Door Uw nalatigheid benadeelt U het teamwork van Uw medespelers ten zeer-flte en schaadt de. clubgeest, Daarnaast geldt.voor elk Uwer pe2'-13oon:lijk als vóorname factor voor· karaktervorming,' 
0

dat U alles. .. , :wat l.T doet, oc,lc als ontspanning, zo· goed_ mogelijk• moet. doen... · Het is en blijft een vaststaand feit, 'dat men steeds weer. en met · sucèes een beroep kan· doen op dezelfde leden, die z·ich zoveel .. , . • , · mogelijk' gfálven voor Leris en, dat zij:p. ·heus. ·niet altijd p.iegenen, die het·minst omhanden hebbeµ. U zult ongetwijfeld geme:rkt' heb-µen, dat het de.leiding erna.t is, ~e prestaties van en.de club-geest in Lens steeds hoger op_ te voeren, Z:i.j heeft daar"alles '. voor over;, maa:.r kan. 'daarom met recht ook op Uw medewerking reke:,.; ti_en, Tu.t is· een za{lk yoor de gehele vereniging, Groeide Lens aih-;Leen in ·qua.ntiteit en niet ·in qual,iteit, dan.ware dit een onge-R,t~nste en ongegronde· expansie. . . · iu Ap· ' · · . 
. • ------ n, • ""'='----=-- ,· -~·· . . ~ · .. -" . ' . ·-- . 'v A N Il E T. . S' :EJ ·c R E T A. R I A: A·T. , , 

3ekeride adI:essen·: ,." , ' , . . . . . lóorzitt~r: Jac.iv/d·!Qey, F.raJl(boze:p.straai; 45, Tel~ 338842 . ~.secr.:: .. A.v/d IÖ.ey, Gaslaan 54, Tel, 398375• : • . · · · ~'!'1lllingm;: U.v. BoJ:;eejrielJ, Okkernootstraat 12. 
Tm1WE LEDEN: Pupil··II.Parmentier, Coiiernicusstraat 58 

• ." il.v.: Tilburg, Dierenscheiaan 129 
Junior . C .;Botter; Veenendaalkade · 153. · 

; 
'· 

'--~ 



108- -------~----------------------NIEUWE DONATEURS(TRICES) dhr. J.Dem~ijer, Groenteweg 49 
HET ALGEiäEEN SECRETARIAAT; GASLA.AN 5:t_ is vanaf heden telefonisch aangesloten onder no, 398375, .Gelieve dit in Uw zak-agenda te noteren. Secretaris, 

_______ ,..._.,_A. v/d KLEY 
V A N •c:"l_O-.c:E=--=L,.._--'T"" . .aoc...·.;;.T ___ .aD'----0-=E--'L""'". 

/ Twee errnnertjes water halen, _ was niet voldoende om het hoofdterrein bespeelbaar te maken voor Lens-de Jagers. Het zijn, er vele, tientallen geweest. Zaterdag was de hoeveeTheid water op het veld zö groot, dat . iedereen wanhoopteaan het doorgaan van de strijd, Niet echter een'paar spelers van het 1e, die met hulpvaardige handen van een enkeling en de steun van den terreinknecht, zich als ,va;. terdragers ontpopten en met ·enthousiasme op Zaterdagmiddag en Zondagmorgen velè plassen leeg-emmerden, Pet af voor diè kerels! Dat lesje in clubgeest is besc.hamend voor enkele Zaterdagmiddag'-enthousiasten, die alleen maar keken of het goed ging,. Het voor de werkers verdiende resultaat was, dat .. 
Lenig en Snel 1, ·. op Zondaélljliddag de Jagers mocht ont'v-'dllgen op een weliswaar slecht, maar nog bespeelbaar terrein, waarvan het spel van beide partijen te. lijden had, Een mooie wedstrijd is het mede à.aardoór niet geworden, De strijd was echter uitermate bcà.end en emotievol, waarbij we o ,m, derJ:en aan de door Joop 00.ste- ' feld geproà.u.ceerde goal, nadat de balverschillendè ma,ien door ien uitsteke1iden Jagers-doell1'.an was gestopt;- aan· à:e attaque ~an Huug Houkes,na de rust, toen de door hem inge~choten en. ,ekeerde bal voor de 2e maal keihard de paal beukte; aan de . ;ot 2. lceer toe naast-suizende kopballen vah Tonny van Huffel,·. i'.ansen heeft.Lens meer·gehad dan de Jagers, doch onze aanvals-:racht was wat matter, minder flitsend dan· soms noodzakelijk ·> :ou zijn geweest,.om de zege uit het vuur.te.slepen. · roor -de rust leek de Jagers een tilcje. meer aanvallend, Onze •erdedig;ing was echter op haar qui-vive, ;rn de 2e helft·~as ,et quantum áanvallen.van Lens groter, doch de Jagersachte:r:,oede nam geen risico en .ruimden 12:onder· scrupules veelal n;i.ar .e lijn. De gelijkmaker van ;le zwart-witten· ontstond uit een 1isverstand tussen Joop Willems en HuU:b Scholten, waarvan de ·echtsbuiten ·profiteerde. De vele pogingen van onz"e jongens m het leidende doelpunt te lnaken hadden geen succes en we .ogen zeggen, dat Lens Vrouwe Fortuna evé:min mèe had l Ilat as trouwens voor de rust al het geval·, toen onze aanva::.len 



• . • . -- 102 - ' ' ----~-----------------------------.-------- -----ontijdig door den scheidsrechter werden gesD)oord door de:ëigen~ .aal'dige kijk, die hij · op buitenspel scheen· te hebben. Elk.-e · _ cl'os-pass was daardoor ten doq,e gedoemd. . , _. • · De wedstrijd was over het geheel .genomen fors~ maar eerlijk._ Onze jongens hebben'allen hard gewerkt; evenals :de; teg'enpartij, .. zodat de puntenverdeling een ·vrij riormalè __ oplos~ing gaf'. Wel· · _.,. ging :een :kostbaar puntje verloren, maar de .mannen va,n het 1e, , · koesteren de beste voornemens .\!'Oor de ·-volgende wedstrijd. • - -•,. '> • ' • .. ~ , . .: ' n _ · • · _ : - ·. <',Lenig en Snel 4.z.: ,.·, maakte in de zware 2e klasse geen groots debuut, hetgeen aan,.. vankelijk heus niet te ve:rwonderéh"was, Op de. eerste plaats . speelt het elftal in een _andere formatie _dan vorig seü:pen, op . ' de 2e nlaa ts geeft de sprong van á:e. 3e naar _:' 2e klas een ZO-• ' danigt verhoging van tempo. en sp,elpeil, à.at d"éze· factoren· ;i.n -, het vierde moesten groeien. Maar nu.moeten de 4e ·Blatiw-,witj;en , • dan toch 11over z:j.jn, dat er redelijke kansen köilien op overw,in- • , ningen; En al mogen de technische capaciteiten nog n;i.et. op ni-, .. , veau zijn,· ez: beotaat nog zoiets, W3.t dat tel!:ort volkomen ni- . - _ , velleerto Dat "zoiets" is' een ·heilig viilleri! -])_aar gaat Lens 4 - -manco aan, Het' mist _nog de .kracht om zich één uur zo in te span,nen, dat zelfs een beter spelende tegenpartij raè.•icaal gnslagen ' wordt! Instellen op je wedstrijd, boys! Je, hu.id zo à.uur nioge~, ~- _, li;jk verkopen, elke nieter g,:-ás .betwisten, tempo speleni ,Als jê ' ·- __ , 

, • 
,• _ ! ••, •- , ' 1 r 

deze tips opvolgt, ben je er. - .,,_ · ._ ;_ - . - • ·: · · · ·, · , : -- · . , .' · · • joop v, .Wass'ilm. en Jan v/à Zalm 'waren vervangen .in-de weá..è:ifriJd 1 teg'en Po.st_d1,1.iven. Jan' v/d· Poort,': die zonder gewetenswroeging ) ., ·•,_ zijn elftal_ in de steek la:at, vei;dient deswege · .. • >,"· ' : . _ _ _ . · · · een klinkende oorvijgt . _ o.f - ;liever - een hele_ serie 'tegel ijl{. Een oud~:i::,vets, maar moge,-· lijk afdoend midde·1 ·voor dit moderne kwaaltje! Onze jongens · schiepen, zie~ voor ·_d.e rust een_ páar mooie kansen, die echter. ,te ., .,:. _ - zwak werden bëhandeld en 'daarom onbenut bleven·. De' Loosd1J-inérs ,·. ,;!', kv1ainei;i alle11gs gevaarlijker uit· à.e hoek, omdat ·o.rii. ónze. hant-> - :•' halfs voor onvold-oende delfring van de .buitenspelers .zorgden. · De Postduiv~n konden -aldus naB-1'. hartelust uitvliegen- en scoór-den dra 1-0. ·' _-_--.' ·:· .. . ,-<' •. ,, _ . · -'. - . . __ In de 2e heift\werd 'éen f'out. van, Elen onzer 'a;chterspelérs afg,i... '.. str~~=~~~..::i~t. ilietla.ng Óp -~.i.ch wacht_e:~Q~ ,·.Jt.!L~~!f!.~-~- " 
UITSLA.GEN VAM 9 EN 10 NOVEMBER- ·;:~ Lens 1 ,,. De ·J13,gers 1 , ,. ,_ . -Postdulven ; ,... Lens' 4 · · · :·· .,. , Qlick stéP,s.A.-.Lens•A · '· · ·' · · 

' 1 -1 

, · -1~1 
' .'3-0 

1-1 

.. 
•:·'·' 

-,. 
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- 110 -----------------------
K.R. V.C. Lens E • 2-6 
D,H.L. - :Lens D 20-0, 
Lens pupillen - V.V,P, pup.· 1~2 
• •• ~ <: • 

P R O G R A MM A S~E N I O R E N 17 N ') V E 1! B E R, 
2,00 uur Lens 1 - Rijswijk 1 veld '! 

12,00 .uur zw.Bl;mw 2 Lens 2 ' Fl.uit,1eg 
2 ,30 u ·,:r Lens 3 Full Speed · veld 2 

12,00 uµr Lens 4 W,I,K,3 · veld 2 
4,00 uur Vios· 5 ~ Lens 5 'Zuidersportpark, achter A,D.O, 

12,00 uur 1s-Gravenzande 3- L~ns 6 1s-Gravenzande 

P R O G- R, J U N I O R E N' . E N P U p"r L LE N, 
Zaterdag 16 November: 
2,00 uur Lenspupillen -
3,00 uur Westlandia .,. 
2-.45 uur Lens D 
4,00 uur Lens E ' . 

Zondag 17 November: 

G,D,A.a 
Lens C 
Ç)osterboys 

Naaldwijk 

Graaf Willem Vac •. 

1,15 uur G,D,S. · - Lens A Hoornpark 
1,15 uur Lens_~ ______ K!~!Y!9_;_·_·_v_e_l_d_2 ___________ _ 

D E E, c·,. 0, B L A A S T A P P E L. 
Opstellingen: , . 
1e "Elftal: A,ten Dam, ,J\.,Hoefnagel, ,H,Scholten., R,Roodenrijs,, 
R,Roeriiers, ,J ,Willems, ,Ant. v. Huffel. ,A,Koppelle, ,H,Houkes. 1 

· A,Roodenrij s. ,J ,Wüstefeld, · _Res: J ,];rijt ers. ,J ,Vlalsteyn, 1 A.v, 
'Huffel,,leider: J.v. Luxemburg. 

,,·2e Elftal: J,Frijters,,A,v .• Huffel,,H,Helmi.ch.,A,Walhain,
1 

· · N,N,-, H,Kops. 1 A,v,. · Luxemburg, ,J ,Overbeek, ,J, Walsteyn., F.v, 
Ni,e1,, C,y •. Luxemburg,, Rès: îF, Verheggen, Leider: H,Jari.ssen 
.+J.i,Huysmall@_ · . 

'·• 3e Elftal :;-):'h~ de Heer., H.v/d Boogaa:rdt, ,F.Mourik, ,J ,v, Ven-
rooy .·, W .Hugens., C,Hattink, ,L,U_llers •. rH.v. Rijn,-,J~ Goen:ans., · 
C,Dubois,,Res: J,Bontje.,J,Zu1dwijk, Leider: J,v. Venrooy 

.:4e Elftal; VT.Hille~ar,,G,v/i Steen.,C,Bierhuyzen,,B,Vink.,. 
J,Roozenburg.,J,.v, Wassem, ,F~Bogisoh •. ,c,fuiderwijk, 1 F,v,' Lu

:.xemburg. ,H,v/d Burg,,G·,Hoeks, Res·: J.v/d Poort,,J.Nijman.,. · , 
Leider: N.Sohouten.. · 

., 5e Elfta.l:_J,v. Westing,,L.v/d wai,,H,den ])rijver,,F.Aibers,, 
S,Kroon, ,L.Borsboom, ,J ,Bom, ,J ,;,, Zon,,P,v/d 'Salm. ,A. Versteegli,, 
L,NiesSElll, Ras: F,v. Deel'èn~;H,Vos, Leider: A,v/d Kley, , .· .•. 

. ' 



111 ------------ ' ' ' 6e Elftal: J ,Heere. ,A, Vest er~,, G, v, Wijk,,,A,Wagema.ns. ,M,Hell\1lles., 
D.Hugeris. ,J.Sinjorgo. ,D. v/d Putten,, G.Luyc]ar,.,L.de Weert. ,:g~ · 
Will~e~,,Res: Ch.Demey~r!.i~Bes. LeiderJ A.Vester _____ · ___ , 
Ons lid F,Mourik wenst - zó mogëlijk - ,shiftruil._ Uanntii:iitèen van de spelers met een normale maat een shirt om .de ,leden heeft, dat een beetje te ruim zit~ gelieve hij zïch met ]rans te,, ve:vstaan, om na wederzijdse instemming tot eén _gelukkige ruiling' te geraken. Wolmaranstraat 152., · , _,., 
D~ bijeenkomst ·van het Ge is voÖrlopig vastgesteid · op 10;30 uur, Capitol, om vandaar per bus naar 1s-Gravenzande te reizen. Bij, verandering van tijd ontvangen dé betrokken ·spelers perso·oxÏlijk bericht. Komt op tijd lui! ..... ,. ·_··. · ,· •.·.··. :·•"•-
Wat het programma voor Zondag •a·.s. betreft,' hopen· we; dàt Plu-' 
vius ons zo genadig is, dat. zèlfs · de 3 thuiswedstri;jden ktumen doorgaan. · · · ' · / 1 • • •• 
Het 1e behoeven we niet extra te. waarschuwen. voor zijn .tegenstander, De resultaten van Rijswijk zijn de' ·1aa.tste.wekeii',niet groots, maar dat legt aan onze 'voortrekkers de ver:p1ichting op, dat de groen-zwarten zich in deze ·wedstrijd niet mogen her.stel-len. Denk er om, ook bij tegenslag, hoofden. koel!; , - ·:· ' Voer het 2e hopen we, dat de 3e. comp.-wedstrijd ook' inderdaad ge-
speeld wordt. De reserves zorgen in dat geval zeker we'.!.. :Voor een klinkende overwinning.... > · , .· . 
Het 3e heeft een prachtige l~s het puntenaÉj,ntal °dp 8 · te oren.-gen. Onderschat echter de tegenstander niet! · · ' · · 
Het 4e heeft maar een di.'lg, nodig om de reeks neç.erlagen ti:, bre
ken en dat is: de wil om te winnen. SpeeJ. voor wat je waàrd bent en het omgebouwde elftal zal z!)ker resultáat hebben, Nog een · 
opmerking: Houdt het spel goed open! Dat geldt trouwé]'.lS evenzeér voor de andere elftal1el;l, · . · . . - . ·' . 
Het 5e heeft een. late beurt. Laat dit echter gèemL invloed hebben op.het enthousiasme,,Detegenstander Vios, zal wel over een'aan
tal geroutineerde spelers beschikl,;:en, :;i~el er dus zelf ,!,.!l.ll weloverlegd spelletje tegenover, We· rekenen OlJ _de 2 ,punten! "•: 
Het·:6é heeft een ver;re re.is. in het verschiet, Wat je_ ve_r .. hail'lt , -.. ie lekker, de overwinning ook. Zorg,. dat het beg:in;,dave:·.rénd 'is. 

1 Aan alle elftallen: veel succes!. · ., . ~ .... ~:._. -•• 4:/' BIJEENKOMST LENS I: De spelers. van het" 1e èlftal ,worden na ·de training verwacht il?,, ");Ju,' Commê':r;q'e'•;,: Àllëii° p;ëesellt 1 , ÉCÓ' ,, · · 
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- 112 - ---------- ----------u I T . H E T J.JL N I O .R ;i N K 4 M P• Onze pupillen t~en v.v,P. ( 1•2) .Alhoewel de meeste V,.V,P,ers -~. 'groter van stuk waren, hepbe'l onze jongens kranig partij ge,; ' ~ geven, H,den Teuling heeft ~:i,jn doel goed verdedigd; aan de.• ., ,l 2 doelpunten .had hij geen schuld, Niço heeft uitstekend st~ . t te verdedigen en 'Tjebbe Ylas göed op dreef in de voórhoede. • : .Volgen?. .. J week weer_ zo ~e best doen, jongens! 
·LENS-D:, is in afd.· 4E ingedeeld~· ~~gen D,H.L. l1ebben onze jongens tegen éen ove:rlliacht moeteJÏ vechten. Toch' was na a:f:loop ; de stemming goéd, • zodat wij kunnen.constateren, dat hier e!ln: · S overwinning werd behaald, die niet in, ç,>Jelpimten is uit te . · , dxukkenl Kop op çian Lens-Dl Zat"erdag gaa.t het beter! · ' . . . K,R, v. C. - LENS-E 2-6: In Rijswijk moest ons E in feite tegen il' t2 man spelen· en d~ed dit met v·eel plezier! D" gehele ploeg . was aardig op dreef. Alleèn wat\'mcer zelfbeheersing kan som-· · mige' ·'spelers goed te pas komen~ Wij denken· hier à.an nêt •fsohreeuwen"ohder dé wedstrijd. Ton H, en• Piet willen hier zeker wel · · " hun aandacht aan schenken. Vermelding verdient nog het harde en succes-vol;te zwoegen van IJSpèli". en het goede werk van Ton Strous.-- Alle doelpunten waren van zeer goede lmaliteit. Willy zorgde voor de rust voor een sc.hi tte rende ·safe! , 

' 
, QUICK STEPS - LENS A....1::J,:_ Voor de rust werden_ drie kansen door onzen rechts-buiten om zeep gebracht, De strijd ging verder gelijk àp-.Rust 0-0. Na de rust nam .de spanning"nog toe. A.v. Looyen zorgde voor de goede a:f'1yerldng van een aardige aanval· · 1-0. Hiervà.n hadden wij niet lang plezier, daar Q.St, er nog ... een. schepje opgooide. De voorhoede kreeg geen voét ineer aan de · grond, zodat• op eeh gegeven ogenblik de achterhoede onder de · druk moest bezw;ijken: 1-1, v, Melzen yond dit echter genoeg, . : hoewel dé achterhoede al haár zeilen heeft moeten bijzetten, · · om erger :te voorkomen, .. · . · · . .. . . . -- ---~-----~-----------------' 

! 

., 

DE BELA11GSTELLJNG .V.Afr A V,W ONZE SENIOREl'I LIET ZONDAG J ,L, NIE.'TS '. . . .. ' . 
. -~ ' . . . ..,_ TE WENSE!! OVER. KOMT U OOK EENS· EEH ICTJKJE .NEMEU OP DE ZATERr.~·\ ;;., DAGMlDDAG? ·. ' · . · ____ , · ',.. · . '·· ' .... -----------~----------i------=---- ------- ._ •. ' ) ~ 1, D,H,L.' 5 - 3 - 1' -:1 - 7 4, Q,st. 5 2•--' 2 -· 1 - 5 . , , .\ 2, LensA,4'..,_2..!,·1:..1-5 5,·a:n,A. 3_ ;:,.-0..:.1-4. .. :', :.~ 2.:,_~~--1-=_g_:,;.;!_::..:!....:. 5 .. ',' ·' ____ _; ___ ,:;~----; · .·: , '!. • • 

~. ... • !~ Lens A: J.,v. 1!elzen.,J .v, Lu:icembuxg,.,A,Ha.asjes,,F,Demeyer,';'' .. ' , \ R,\'/ila_te:f'eld,·, W ,Kervel'~ ,A,Bouwmeester, ,l',de Leeuw_. ,l',v/d vci.', \ J.Roodenrijs.,H,v~ Beek.,Res:·A,Hoe:f'nagel.,A,v, Looyen,,W, v.' '!! ~ ' . - . . ' . 

J •;. '/ ~ ,; • : ,. t. 



- 113 ---------------.. _ ------~:--.... _~------~~--- ,, ····· ._,,. 13lijswijk. ;Leiders de heren: J .Wa:l.steyn en P.Juffermans •. samenkomst .. 12. 30', uur Turfmarkt. . . . 1 
1. Lens B4-.3-1-0_-7 
2. D.H,L, 4 - 2 - 1 - 1~ 5 

3, G,D,A, 
.4. VELO 

3 - 1 - 2 - 0 -4 
2 - 1 - 1 - 0- ·-3 . . '. . "' . . ,. ~ ~ 

. ·< " 

Lens B: P,v·.-·Leeuwen,,P:vollebregt.-,E~ten BergEJ.,H.v. Niel.·,,, Alb. Ruygrok,, G,Koldewijn, ,Adri. Tuyvestèin, 1J ,Jagerman. ,J .de. Roos, ,!{.v. Hirtum., W .Hegge. ,Res: F,Schi:p:pers. ,J .de Bakker. Leiders: de heer VI, Vif!ser Sr.: · 
1, VELO 5 - 5 - 0 - 0 ._ 10 
2, Q.St. 5 ._ 3 - 1 - 1 - 7 >• G.D.A, 4 ..:. 3 - 0 - 1 - 6 

4,_- Lens C 
5,,. VJESTL , 

4 - 2 - 0 - 2 ~ 4 
4-0-0-4'-0 

~ns C: C.B~gisch. ,J ;v/d Gaag~,G.Lam.,11.v. Hirtum. ,F.Schi:p:pers·~:. 1.Pellekoorn., G. v. Reenen. ,J.Jagelrma.ri. ,J .de Bàkker. ,A.Nieu.;en-tuyzen. ,M,Gelauff., Res: A.Wwenstein.-Leiders de heren: F,v'. ,uxemburg· en, J. v. Wassem •. Samenkomst 2 uur precies o:p de, Var- . :ensmarlci;. Vandaar :per bus naar Naaidwijk. Ligging terrein: - · [iddelbroekweg aàn de brug" Elsenweg te Naaldwijk. 
06, Oosterboys 4 -. 0 - 0 - 4 - 0 (2--16) afd. 4E , 
e~ D: S.Bleekemolen.,W.Visser.,G.v. Roon.,A,Urbanus.,L.Haring.; • Vlallaart. ,B ,Herfkens, C.Botter, ,J .Keuls,; R.iioemers, ,B,Bors.;, oom,,Res:. L,v. Zeeland,.,F.de Jongh.,G.Boortman,. Leiders de ,ren VI.Visser Sr; en A,v, Huffel, 

Lens E 5 ·- 4 - 0 -· 1 8 
YELO 5-4-0-1 8 
D.H.L. 4 - 3 -·o - 1 6 

, V.A,C, 1- f - 0 -· 0 - 2 

afd. 4F 
, 

ms E: \7,G\,l~uf;f,,J,v, Rijn.-,F.Polders,,A.S:peelmans.,W.v/d, ·, . ,een. ,A~ Strous. ,M •. Semeyn., H. Wiegman_s., T.Hey.dra. 1 C,Bon. ,P.v/d ·oek, ,Leider de heez: A,v" Huffei, · '-
ns pupillen: É:,den Teuling. ,N,Rómijh. 1A,Vester,, G,Deokers., : Ha.ket. ,H,Parmentier, ,.TJ, Westendorp~ 1 P,Dek:ker~ ,H,Hoogweg., • .. v. Tilburg.·,B,v, Gaale,n. Re§l: P~Evers,;.H.v, Oyen~,C,Daleman.; Zetz.,Leiders de heren: .t,Goemans, 1C,Hattink, 'JU C o .... 

. . -:--- ' . - .. -- ---A- RIA 
t Vaderland roe:pt! · Ton'.van Luxenîbu:iig,; .Ton t~n Dam.,Nico Hoef-5el en Kees Visser trok:rnn de áfgelopen week de wapenrok aan. ,e, voor de betroldcenen belangrijke gebeurtenis, was voor ons lleiding hun gang naar de kazerne van onze beste· wensen te 

~- , . 

........ 

•. 

• 



~ ''"'t -------------------------------------------doen vergezellèn, , . , ~ , 
Fra.'ns .Maurik en Mej. M,Michgels hope;• 'op Woensdag 20 Novem- •·: ber a.s. in het huwelijk te treden. De plechtigheid vindt plaats om 9.30 uu:t in de parçic~i!lke=!:'k van de H,H, Engelbewaar-:. . ders, Brandtstraat, Wij wensenonzen_ trouwen .Frans en zijn ... bruid van harte geluk met hun grote dag. 
En daag~ daiu-na, · nL op Dond~rdag 21 November hopen Aa4 Booll'- '; mans en Mej. A,Sekker in dezelfde kerk eveneens Ol!l 9,30 uur., : elkaar het H. Sacrament· van het "'Huwelijk toe te dienen. Ook · dezen bruidegom, die reeds van zijn negende jaar Lensvriend is, en zijn bruid onze oprechte.wensen.· 
In een heden ontvangen bri~f van onzen Braziiiaansen vriend Joost Bon lezen wij, dat hij nu José, op 27 Augustus 1,l, . gehu'ft'.d is met. (le)l Braziliaans meisje, -Dinorah geheten, De ,., ,:-· plechtigheid v;on_d, ·plaats in de 'kafuldraal van Ponta Q:ros§a_. v·•· Wij in Holland, zenden het jonge paar orize groet en beste · ~ 'wensen• ' , .~ ·, · · · 1 

Van Theo Brink.el ontvingen· we een vroJ.ijk schrijven uit Hel-~~~~~t veel goede wensen voor zijn makkÈrs in Le~_!:, ___ _ 
BENEER DE VOORZITTER 
Een van de redacteuren van onze Lensrevue heeft al eem1 even' , ,rechts naar mij geknipoogd.en vervolgenà de linker wenkbrauw opgetror.Jcen om er mee te beduiden~ waar blijf je met je ge-· wauwel?: . . · : '· .. , Dit laatste zéi hij wel niet, maar bedoelde het .to~h--En nu. ben ik hier, in de Lensrevue, ·uaar is de tijd g.i_blevei1, .dat '· Lens I voorzitter en zijn nederigen dienaar ;=ïammll,laar voor het open ~nsven'ster geze_ten wat keuvelden çrÏrer)le club?. : 

• f 
1 
•' 
i 
j 
< 

' ' ' ' .• 
' i 

··' . ' 
' 

., 

Yaar nu dan neem ik weer plaats, doch sla me eerst een warme bouf:f:;mte om, w<1,nt het kan soms aan het. ,raam toch.ten, als de - ~-' .. keepers vei:geten '!µm deur ge,sl_oten 'te~ houdEm. . '. . . Zit U ook? Mooi! Ik wou U eens vragén, waar.om dat Lensmänne-tje uit de vorige Revue alleen'maar op de cl~bavond ,komt?· ... _ , •. ·, Verschijnt daar dan heel .fans? En Uvr trouwe· Sammell:aar-.dan? . ."i·:;.-:··;:: Die kun: U op Maandagavond n1.et· ve~achten: Immers !',ls_ p._ij op . i~. , J Zondagmiddag zo een paar uur op de .natte velden heeft staan , , _ •: .. · ,:;, blauwbeklcen, is er eEln: lading rheumatiek in zijn botten ,ge- . ,; . :'i. schoten, waar~oor slechts één middel is nl. broeiért. En dus -~ , schiet hij een avond of drie vroeg onder de wol, want'des Donderdags wacht mij weer de spoeddanscureus voor.bejaarde,• heren. 

, 



., ... ' 

\ - 115 -------------------------------,------· En zo begrijpt u, meneer de Voorzitter, dat Sammelaar geen fl&11w vennoeden had van Lensmanntjes ·bestaan •. 
Wat zou .het schoon zijn, als dat Kareltj_e .met zijn snedige zetten op dè wedstrijddagen een ereplaats kreeg in o~s clubhuis, bv, tussen U en Sammelaar in! Of ,op Jan.Knuts- knie! · · . Ja, dit laatste .stel ik voor. Kon ik er toch een gedicht voor wrochten ••• zo 1n schoon beeld, _!_, , , • · • .. , Helaas, dichter be_n ik niet; ik ben slechts Uw oude S.A1!ï,lELAAR,' ----------- -----------------,-------------------. --, , ,Het Î:.ensmannetje is de heraut van' de Pé-Pé, ' , ___ Jf~~.t:.~.!::~::~-~E:...~L::n hiJ2~-!~VE2:: ! · . ------;"""-TRA IN I. N G, 

\ ' 

Deze yell zou een begeleidend lied moeten zijn bij de voetba1-capriolen van het merendeel van de Lense1•s, Han.eren, hameren en • blijven hameren is niet alleen •t werk van den smid; maar ooli: · van de Eco op het trainingsaambeeld, Met Douv1es Dekker kunnen' we zeggen: het wordt eentonig. Dat wordt het ook, Maar zeker zo eentonig ~s het voor de Eco oîn altijd zich pp,üeuw te moeten overgeven aan dezelfde fàil.tasie, en wel deze: rijen van Lensers op de training. ,Als je week in, week uit steeds dezelfde film . zag, och, je kreeg er een hekel aan, Niet, dat de .Eco riu een· · :· hekel krijgt aan de Lensers, Stel je voor! c.:el echter aan de wetenschap, dat zoveel bla)lwwitten hun lidmaatschap half beleven, vant een Lenser, die niet traïn~ en toch tijd en gelegen~ ~ heeft, blijft een suldrnlende vqetballer", heeft geen kam- ·. j;,ioenschap in zijn kladboekje' genoteerd, mist. dus de goede men-· taliteit, 1 
' 

Och, de wekelijkse bios kan niet gemist worden,; de da.nsvlÓer. lokt toch minstens· eenmaal per 7 dagen, het vc;rjaarfeest van èen aangewaaide kennis kan zonder .blamage niet verzuimd v1orden •. En als je. nu bij al 'die rompslomp ook nog wat studeren moet· en· de club vraagt je bovendien om. naast dat alles nog één uur per ,week te komen trainen,~ •• ,neen·, dat gaat te'.ver! Trainen?? Man, ik heb er immers geen tijd voort .Ánders graag, hoor!, Heus, ge,-loof me! I ~ , .. ~1 

Geen tijd .hebben! · . • ' 1 • Heeft de kwaal van de na--oorlogs,e dagen ook u, Lenslicl te pak-koll? .n. )' -r, 1 

EGO 
- . -================m===========-:c=:=:.====:;================-===== ' . . 
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• 
D E L E 'N si'R E V U E. 

Weekblád van, de Haagse R.K, ,S,Portyer~niging Lenig ,en Snel • . Opgericht 18 Dep. 1 ~20 ··. , 'ttAlg ., S~cretariaat,: Gii.s;ta~ 54 ,' Terreinen: Zuiderpark,. ihgang Vreesuijkstraat, · · 
R:~actiè ;-;~;lrl'fe~ii~f~ii Jác: v/d rriey •. / 
. Reda.ctie-adres.: \iwhndelstraat 51, . . ,' 

-Jaa-rg-fill€-~-1-246; 194 7. = --~==- .12·· ir6~~~ber ~246 ~ · =_·_= ___ =_=_· =-~<?.-~-~-!~~-. ' . . 
L E N S I Z A K A G E N D A. .• .• 
Dond!lrdag 21 · Ifovember: Zaaltrain:i,ng 
Zaterdag 23 Nov<i!mber : Lens· C):.;D-Ee,pupillen 
Zondag 24 Noveµiber. .tenî, 1:._2e-'3~4-5-6-.A.-B. 
Maandag 25 Novèmbe:t-; Club bij :iµsem • 

, ' 

Woensdag 27 November • Jong Lens '.qefent 
Zondag 8 December ' : Bij St .Niçqlaas in Piöcadil]y 
!~!~fo~~_!,ens Secretariaat: · 39 I 8~~~::.5~•--------·----"--~ 
V A lT D F. ' ., 

Hij komt, h:i,f Rómt , 
'~ . -, Hij'. kpmt, d:j.<? ·goede vriend. 

Is het, niet, zo, dat ons hart. vo')/verwachti~g klopt, als we er aan denken, dat Sint Nicolaas'en:zijnknecht na.lange ja.ren van scheiding ons weèr komen, vereren µiet hun hooggewaàrdee;rd '.bèzóek?' J)aar zijn er, di~ min of .meér openlijlj: hun twijfel durven ui~ ten, a.a.n het be3taan van Sint en T.rapa.doeli. Hiet alzo ,wij in Lens. •Mochten w:j.j het grote tweetal weleer ·niet van ja.ar, tot, jaar in 01;1s midden ontvang€'n? Siqç[erde .de.Lensmàssa. niet bij de g;r:immigè: geba.rén van den zwarten)mecht? En spróng ons hart ;p.iet op van. vreugde, als de goede Sint zelfs bij zijn vermaningen . niét kon i:w,laten ons met een 'lîe_fdevolle b'lfä: aan te zien? Ons, Lensefs., zijri troetelkinderen, zóà'is hij ons· noemde? 
En. hu .da.h komt het edel sp~ 9p'8 December in de. ayonduren weer .in 011z,e kring. In de ge'ze}'l!ge 'Öovenzaal .;van' Piccá.dil]y, Lange Poten, verwacht de Sint a.l~<:_ s~nioren va.ri Lens, de dollS."- · teurs'en donatrices en bovèndien"de.lui. van Lens .A.. Dezê• noteré:h: ·· dus allerqaa;l in hun notitieb.oel9e,l 8 December PiccadiÜy ~ .St~. _.Nicolaas. · --- · " ·\ ~ •. '. ·~ :_. 
'In ove:r-eenstemmin;; me-t de' bero~Iilde gulh<:id van deh. l:J.eil~~n > : ~ word-t. geen entree-geld gehev~!l'.• Maar iedere bezoeker geeft·,. . bJ.J. h,~t blJmenkomen e~!l of and','r.i su:rprise, zodat voor aJ:lif aan-:..: ::\v7zigen e.e'n pakje_ uit te delen .za;l;'zijn, Thht Sinterkla.siaáns• ... :niet? Deze pakjes behoren geen naihn -te dragen. Men weè-t dus nie-t ,,.; -~ . -.,. 



• -~,1~8----- ------------.:~-·_,__ __ ..c... __________ _ 

hoe de ,distributie uitvalt, . 
Misschien·- ja zelfs waarschijnlijk - w;i.llen sommigen boven

dien-een extra surprise doen uitreiken e,aJl een bepaald per-. · 
soo~n, ·Welnu, de Sint gee1't ons'_er heel graag d~ i:,e:).egenheid 
voor, Dezulken komen·dus met twee cadeautjes, een zonder en 
~én met naam. · ~ , ___ !'!J _ p_t: ------. ,-~------
VAN HE'T SECRËTARI.AAT_~ 
BE!relIDE ADRESSEN: • 
'vöörzitter: Ja°ë:-v/d Kley, Frambozenstraat 45, Tel. 
Secretaris:-A,v/d·JUey, Gaslaan 54, tel. 398375 
Penningm, .: \f,v. Boheemen, Okkernootstraa,t·12 

• 

• 
Junior: J. v. fuil~n, Maagdepalnstraat 14 ' 
Junior:. G,Blonk,•: Valkenboschplein 4 _ 
Junior: J,Admiraal, Stevinstra.at 190, Sch~v. 
Senior: H,Naastepad, Escamplaan 23 

ATTENTIE: Nogmaals maken wij U ·er op attent, da.t het sec;EÄ 
ta.riaat telefonisch is aangesloten· onder 398375, · 
Over het al- of niet doorga.an der wedatrijaen ge
.lieve mén zich des Zondags met dit nummer in ve~· 
binding te stellen tussen 10 en 10,30' uin;, : ' 

NED. RODE JIBUIS; Zij," die nog e·e:n boekje besteld hadden "Com-
. · -·petitieseizoèn 1946-1947, kunnen dit afhalen 

' aan het Secretari~t: Gaslaan 54, ·· ' 
' .. 

, fiecretaris: 
A~ v/d KLEY 

.. 
~-----·~-----,-------
V A. N D- 0 ·E L T O T . D O E L, 

'· 

, ... ' . • . Lenig en Snel 1.:. . 
deelde ten aanschmrne, \'an. honde;rden toeschouwers de punten . • 
met zijn ri-faal:'~jswijk .J-1. Hoewel wij nu na. 7 wedstrijden 
de verd 'ien'sie hèbbèn nog. onges).agen te mogen zijn, bevredigt '. 
het 4e gelijkec'spèlniet •. De gelegenheid, die er was om·de. ··. 
top te bezei;tén, veÎ'ieden • week en Zondag j .i; :is ·o~belllit- ge-·" 
bleven.' Natuurlijk oei'ent de· t'ilrrein:toestand invl9ed u.it op; 

.hèt ál;;ehee1··spél'ëeeld. Daarnaas-!; echter wijkt het spel van 
onze voortrekkers af van de àfspralcen, die meéi,na.lén herhaald 
en bena.d~ zijn: :ilq_or die :afw_ijkin'/,en wordt 'de goalproductie . 

, sterk ingekrompen; wordt· het eerste slachtoffer 'Va!l het fou..: 
tief systeem; komt Lena 1 aan een, te lage .,punte.nwinst • .-.- _. 

Voor de iust was Lens wa,t meer in de. adnva:t,;' 1!ochten bij' de ,., 
opzet· vàn onze attáques de· regelen van de :taibi,t .niet geheel · ' .. • 

- ;-; . . ' . ' 
.:•'-· 



119 ---- ·- ------ - ---------------------~--'------~--in acht worden genomen, de kleine voársprong, welke onze boys namen door Joop \7üstefeld• via ~en lange pass van Rene Roemers ..,. een goal van de goede soort - was verdiend. · · Heerste er•na de thee de opvatting, dat. onzè boys hun VCCJEsprong zouden vergrotén en consolideren, dan kwamen wij bedrogen uit. Slechtséén linie ko:q._bèkoren. Met uitzóndering van een grote fou:t;, die Huub Scholten maakte door de bal .met de hand te spelen - later bléek de ingezette penalty Lens één duur puntje t,e kosten: - hebben de, beide backs, in samenwerking met' Tonny. ten Dim de vloedgolf van de door Rijswijk beurtelings over .links en rechts geleide aanvallen gekeerd. en :resoluut het g:roen-witte gevaar afgewend. ' · 
De beide andere linies speelden beneden hun kunnen,. Sporadisch stélden onze boys zich vrij óp. Steeds maar weer werden onze aanvallen op de rechterv1il)g geopend, welklél :eenzijdige spelmethodede Rijswijk~verdediging d;e' gelegenheti.d gaf zicll daarop in te-stellen. De linker.ving van Lens werd ch:i:onisch verwaarloo3d, hoewel het.meest nuttig effect van die. zijde kon komen. De opzet van de aanval was al niet juist, De 'middenlinie dreef te veel met de bal inplaats van met forse. tra,ppen te openen, zodat onze voorhoede lmigzaam maar zeker werd ged:rongenin de fuik van de Rijswijk-defensie. · , ,. Nie.ttemin zijn er ook na rust nog kansen geweest om op de volle buit beslag te leggen,· En daarbij denken we o,m, aan ·de· prachtig!? kans van Tonny v. ·Hufj'el, die echter jammerlijk. werd gemist. · · · 

Wij hopen, dat onze jongens. teg·en WilhelEus ·1ering trekken uit de nu gemaakte fouten. 

. Len~g en Snel 2,.-dat uit de 2 tot heden gespeelde competitiewedstrijden de ,bescheiden wiru,t van 2 gelijke spe~èn verl'1ierf, kreeg tegen ZwartBlauw 2 de eerste overwinning over de brug, Ze was wel met het kleinst-mogelijl$:e verschil (1'-2) en ee~st in de laatste 10 min, verkregen~ maar het ijs is dan toch nu gebroken, Henk Janssen completeerde het_ elftal, omdat flim Ve:rheggen · deed, wat een goed Lenser nooit doet: niet opkomen, Ondanks het harde werken van de he.le ploeg mocht het spel 1'.liet boven een matig peil uitkomen; De oorzaak school hiervá.n ih het meer dan slechte veld, .dat 'goed voetbal vè:rhinderd:e, · Zona.er grote d;i.ngen ·. kwam :reeds het einde van de strijd in zicht.' Toen echter werd een davere_nd slot geboren, Henny Overbeek schopte· een 'pass· naar Hen Kops, _wiens schot xaak was. Drie min, later lag de gelijlona-



- 120:. · ------------·---------------ker abhter Koos Frijters, doch J~Walsteyn .~coorde. juist voor 
het f,'ltfitsignaal de winnendé g?,al, bravo! · 

. Lenig en. Snel 3, 
dat ;5 klinkende, achtereenvolgende overuiruiingen op zijn naam 
·heeft staan, struikelqe gisteren tegén llull Speed; qat. full 
speed; zorgde voor een 1-0 voorsprong. De blauwwitte club der 
routiniers -wèrd teveel geha.ndicapt door de désolate toestand 
van het 2e veld. Bovendien· liet de· tegenpartij de. winst door 
hard werken niet meer los. \iel waren er perioden van uitge
sproken,Lens.:.overwicht, doch de doorzetter ontbrak. Zo sne~fde 
het ;5e met 0--1. . .. 

Reeds bij de e,k. wedstrijd mogen we een geduchte zivanche. 
: verwacb.t e:ri? · · · 

. Lenig en Snel 4, 
heeft "de ook aan touw!" Hoera!. W.I.K,!5· kon met lege handen 
naar huis.- Hoewel het 4e gehav;end de lijnen binnentrok, werd 
er door onze boys met meer vuur geschopt als in de vorige 
wedstrijden. Een van LU.xemburgs zonén deed den W.I,K,-doel
.wachter :v66r de rust de bal uit he.t p.et halen, Na de ·thee ' 
egaliseerde U,I.K. kort voor tijd de 1-0 ·tot •1-1, doch George 
Hoeks bracht met eeri fraai doel:punt de.stand ·o~ 2-1, 

Zet in de. komeilde wedstrij~eh nu door, bpys_ ! _ 
. ... · . ·:, .. _ . . · ; Lenig en Sne]_!k_ 

bleef dicht-bij" huis .in de uitwedstrijd tegen Vies 5,: .doch 
deze omaandigheid inspireerde niet tot grote daden, want de 
5e blauwwittèn sneuvelden met ;5-0,_ Ha de daverende :iiuccessen 
der laatste ·weken is dit een teleurstellende beurt,• Ook hier 
bleek he'!' veld mee:i.- weg te hebben van een brijacht'ige .~assa, 

~waarvan echter ook Vios hinder had, Lens 5·liet zich, menen 
wij, wat intimideren door de wat oudere, mogelijk geroutineer-
der en zeker druk- sticulerende groem,itten. > ·· · · · 

· : De onzen waren· daarvan z'o onder de indruk, . mede ook· door- de 
grotere:physieke kracht va.,i de tegenstanders, dat ze verzii:h,,:. 
den het wapen der jeugd: tempo toe te pass.en, En dies ·verl~or. Lens ...... ~. , - . 

, . . ~ Lenig en Snel 6,: 
mo.t:ht evenmin de ve=e :reis naar .1s-Gravenzande 3. bekroond 
•zièn. Een dikke 7-2 nederlaag was het om1elkome bericht op· 
Z'onáagmiddag. · ' ' . ·.' ·. · · - ' : . . •·. 

1làà:r elke bijzonderheÏjl. o~ ontbreekt, is de oorzaak onmo
gelijk.te peilen. -~ogelijk kan· dé ll.8.llvoerder ons op Zond0.g-: 



. \ 
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..... ,.~ . .~ 121 .:.. -----------~~-- --"--"---'---------------------- . avond van 7-8 uur bel-len (33~88.42) tot. _het geven van inlichtin-
ge~:- ____ ~~-~~-~-J • v/ d l{. ___ _ 
UITSLAGEN VAN 16 EN'•17 .NÓVEMBER 'f : '. 
Lens 1 Rijswijk 1 · • 1:..1 , • 
ZWart Blaµw -2- Lens 2 ' · . , , ·1-2 
Lens "3 · . - :E\J.ll Speed: -' 0,..1 

. Lens 4 - w.r.K.3 · ·. · · 3-1 
Vios 5 ·:... Lens 5 3--0 ., ' 
1 s-.-Grayenz. 3 - I;ens 6 ., ,7-2 ·/ G.n.s. ~ - Lens A ' · 0-1 
Lens .B . -:- K.R. V.C. . :. 3..:1 
i'iestla,ndia . - Lens ;c 0-8 ·. ' 
PR0GRA~~A SENIOREN ~-NOVEMBER . 2.30 uur Wilhelmus 1 - L.ens 1 terrein te Voorburg Veursoheweg 

2.30 uur Lens 2 - Esg,o 2 11 1 lokaal 1 • ,. . . . . 2.30 uur Lens 3 ,_ Terlaak 3 · tt 2 " · 2 
12.00 uur Lens_ 4 - liestlandia 3 11 1- -" 1 
12.00 uur Lens 5 ,:.. Vogel 5 . " •, 2 11 2 
1.15 uur Lens .6 ;_ Celeritas El 11 • 1 11 • 1 

PROGRAMMA JUNIORjN EN ~UPiLiEN~ f!aterdag 23 November: . , 
; 3,00 uur Lens, C Gi:-.17.II.Vac.ter. 2. lokaàl 2 

3 .00. uur R,K.A.V, V ,. • - Lens n · .. · terrein· te -L~idschendam' 
3.00 1'llr Valkeniers· :... Lens .E · 11 HClorn:park · ,. 
2,00 uur G.D.A.B. . - Lens pup,. "· Loosdüinen· ,. Zondag 24 November: ... 
1.15 uur Lens A ;_ G.D,A. . .,, ,,- ·: 2 lokaal 2 ,• 

_l!l2_'!!;llT_D.g!~!--~-~-~ens B 'terrein tê ]elft. 
' . D E . E. c·. o; .B L A A· s T. A p p !: L. . . . . ' .1e Efltal: A,ten Dam, ,A.Hoefna~l,.,H.Scholten. ,R.Roodenrijs·,, 

R.Roemers. ,J. t-fillems, ,.Ant,v. Huffel~ ,A,Koppelle. ,H.Houkes. ,: ,. . 
A • .Roodenr;i.js.,J,Viüstefeld,; .Res: 4,Walhain.,H.v. Rijn, Iieider: J.J.v •. Luxemburg. _Samenkomst het ·Vfàohtje .1.15 uur.;.: . . . . 
2e · Elftal: J, F.rijte;s~ ,H,Hélntiph. ,Ö~Bierhuizen. ,A.v. Hu:ffel., · A,Bo&'isch. ,H,J{ops.,A.v,. :W:X:emburg.,W. verheggeh. ,J .Walsteyn.;: , , F,v. Niel.,c.v. Luxemburg._,Res: 2·+ 3 \7.Hillenàa.r.,G;,v/d Steen,,_, Leider: H,Janssen. · Res: H.den Drijver. ,F.:Sogisoh~ · · . 
3e Elftal: u .Huysma.nB: ,Ph.- '-q:e--Heer.,H.v/ a Booga.ardt. ,F.Mour:ik., 
J .v. Venrooy • ,J ,Bontje., C~Hattihk.,J .v/ d fuort. ,J .Qo_émáns. ~W. . 

'· 



- 122 ""' -------------.Hugens,,C,IJu.bois.,Leider: J,y. Venrooy. . 
, 4e Elftal:H,Hillen8.1:-r.,G,v/d ~te:n,,H,de;n 1:h'ijv:3:-,B,Vink,,: · J ,Roozenburg.,J ,v. \!assem., F,Bogisch. ,c, ZuiderwJ.Jk. ,F. v,Lu- • · 

xemburg,,H,v/d :Burg,,G.Hoeks,,Leider: N,Schouten . '. 
5e Elftal: Jac, v. Uêsting.,c.v:i.sser, ,L.v/d Wal.,F,Albers,,, 
p, v/ d Salm. ,L.Borsboom., J ,Bom. ,J ,v. Zon., S,Kroon., A, Versteegh, 
L,Niessen.,Res 4 en 5: J.Sinjorgo,,A,1,agemans,,D •. v/d Putten., 
R,Willemsen,,C,Demeyer.,B,Bes, Leider: A.v/d Kley, . 
6e Elftal: C,Dem~yer .• ,A. Vest er. ,D.Hugens. ,J .Nij~. ,11.Hem
mes. ,F. v. Deelert.,B,B.es,,,G,Luyckx.,Lade Weert,,G,v. iîijk,, .. 
H.Vos. 

Ons lid R.Roodenrijs miste Zondagmiddag na afloop van de wed
strijd Lens-Rijswijk zijn voetbalschoenen. Degene, die.ver
keerde schoenen heeft medegenomen1 wordt.verzocht deze Don-
derdagayond te willen ruilen. · , 
Zoals uit de hieronder opgenomen ranglijst blijkt, wacht het 
1e Zondag a.s. een zeer belangrijke uedstrijd. Om in de toe-, 
komst een \1oor.dje te kunnen meespreken, is het noodzakelijk 
dat beide punten op '.7ilhelmus veroverd uorden, hetgeen o .. i. 
niet onmogelijk is, maar dat zal alleen bereikt kunnen W<ë.7:de.~, 
indien vanaf het beginsignaal een snel, open spel wordt ge- . 
speeld. \'iij rekenen er op, lui! · · 
Het 2e ontvangt de huidige koploper Esdo 2, Ook hier dus zaak 
9m direct flink aan te pakken. Bij een overwinning st'ijge;n. '. 
de papieren aanmerkelijk,' 
1'.h, de Heer en zijn mannen zullen er prijs op stellen, om de 
misstap van j,l, Zondag goed te maken. Terlaak 3 behoort 
eveneens tot de lr.anspaarden, dus onderschat de tegenstander 
niet, lui. ' 
N,u voor het 4e elftal het eerste schaap over de dam is, hopen 
wij dat ook Uestlandia, da~ nog geen winstpunt beháald. heeft, 
aan de zegekar >1ordt gebonden, · · 
Ook voor het 5e en 6e elftal·zijn de -i-rinstkansen o,i. aan
wezig. Speelt vobral met overleg, lui en probeert alle .spe~ 
ler.s ,in het spel te betrekken. Hierdoor ontstaat het ve=as- · 
sende element, waardoor zeker velè scoringskansen zullen · 

.voorkomen. . , 
Allen prettige we·dstrijden en veel succesJ ! . , . .. 
R A 1r G L I J s .T 4e .IC L A s AF D, B. 
R~K.A,v.v.1 .8 ·6 ·1 1 13 24-13 

.:.1 

! 

1 ,: 
.j 



-! ... • ' •• ' ·- .- ~ · .. ' _ ' · ., - . , _ - 123----------~-------------·----------------~-----Lens 1 7 3 .4 · 10 . 22:.7 
1 Wilhehinla 1_ 7 4' 2. i' 10 ·21-16 

.. De Ja.gers 1 8 4 '. 1 ~: .. ·· ·.· 9
9

.. 2
1

6-9-__ 1
1
~_-;, ,_., •· •. • ., ... _·· ...... ·,: 

Rijswijk 1 8 . 4 · -1 " u 
; llouwkoop 1 · .· 8 · 4 4' •8 · 31-21 · ,_ -. 

:,B~T.C.1 ,·, .8" 3 1 ·4' -7 ,15-,-:23 '' 
Zwa.rt"Bla.uw . 1- , 7 , 2 , 1 ! 4' . · 5 17...,20 
F.sdo 1 7 1 1 . 5' : 3 . 11.:31 . 
z.L.c.1 a 1. - 7_ 2 19-40 
BLJEENKOMST LENS 1. Alle spelers· wordèn evenals vorige· week na 
!e t~~~-:~~a.cht bij ":!Àl; Commerce:: ____ ; ___ )pgQ ___ _ 

",. . / U I T -· H E T J U N I 0 R E N K A M P . ,· 

EEN _SPANl'!E!IDE 0ND.ERLINGE STRIJD. )'IIE ZAL fu.""T WIN}IEN????? 

·No. 1 Lens -B - 5 4 1 0 9· 29-='12 
'No. ·2 Lens E 5 '4 ' 0 1· 8 1(>-7 
No. 3 Lens A 5 · 3 1 f 7 12-4 

6 ~; No~ 4 Lens C 5 3' 0 · 2 25--10 - - -,_ . ' 82-"" 1 50%[ i -, t ·i't • 20 14 2 - .4 30 - .,., = • ... -... 
" < • ' ,' • 

0J?STELLilfüElT: · , 
Lens A: J .v. !delzim-: ,J .v. Lu;.,;embiu-g. ,A.liaa.sjes·;v-tl•v• Blijswîjk., 
R.Wustefè),d. ,li'.Demey:er. ,P.:)l.e Leell)'I'• ,A.v •. k>oyen. 1 P. v/ d Va:IL,· -
A,Hoefnagel. ,H. v. Beek. ,R~s :· F.Bouwmeester. ,J .Roodenrijs., W.Ke:r,i-
vel. Leiders de heren: J~\{alsteYn,,A.v. Bll:ffèl.· , ·· . , ., · 

· Lens B: p.v. · Lèem7en. ,;. Vollebregt~;E,teri Be;ge~ ,H.v. · Niel. ,ilh:.. 
· R.zygrok.,G.Koldewijn. ,A;J)JJ,veste~. ,J .v. fuilen, ,J ,de 'Rops, 1l:!, . 

v. Rirtum.,W.Hegge, Res: -F.Schippers.,G.Lam.sJ.Jagerman. Leiders: 
- P.JU.ffermans. Bijeenkomst 12.15 uµr precies op· de Turfmarkt • 
.. Lens C: C.-Bogisch~,J.v/d" ~~:,:e.~llekoorn;,;M,~. Hirtum:,F. ,,.•~ 
·Schippers,; G.:Lam-,; C,Botter.,J'.Jagerman •. ,J .èl.è Bákl,i; r,.,:C.JimeilSteiit, 
M.Gelauffc Res: A,Nieuwenpµizen~ Leider: dhr. F.v.!Luxemburg . ~- . -, ' . • • • - - ; 1 ' , ~ 1 . • ,• • •. · 

• Lens D: S,Bleelêemolen.,.W.Visser.,G.v. Roon~,A,Urb'anus,,_L.I!aring;, 
J .Uallaart, ,B,Herfkem, ~,,L,vo Ze!)land, ,J.Keuls. ,J ,Schouten; ,;r,, .... 
Ha.ket. Res: F. de-· Jo:i:igh. ,J .Boa:-;tman,, R, Roemers; ,B,Borsboom. Lei- · 

, d'ers de heren: Vl,Visser en'J,v, \7a.sseni. Sainenlcomst 2.00 uur hal-
' te Blauw Tram het 17achtje bij Hertenkaml,),o ·, ' · · 
(~s E: vi.Gelauff.,J.v. _Rijn.,!.Polders!;A.S_p~e]jnans, •'f•'!'lf <, ' . 
. :--::'teen, ,A.Strous. ,M.Semeyn., 'IJ' .Vliegmans., T,Heydra., c,Bon. ,P.v/ d . 

Bro~k.,Leider: A.v.-Huffel. Samenkomst 2,15 ·1iur Turlmarkt •. 



-
124, .:• -'-~-'-~-----~-~~~--~----~-----~ te~_;__Plipillen_; H. d7n"Teu~j ~/;N, Romijn. ,A. Vestef~;{G,Dèck~~s .: ,; 

H,H,iket ~- ,H,Parment_l-e:. ,,TJ _,\)e,sit.ena,9rp., P,D<,lk.ker, ,H•~?og:weg•:•.,'..: B.v. T::Llburg .,B.v. -·Gaalen,));les: -P,Evers ,-,îr,v. Oyen~-,,q.Dal!'J- _, 
~• ,H,Z!)tz, Lei'dei:s de herèp': .:p,:Cloemans;·, ö.Ratt;mk, Samen:_ : • 
komst 1.30 U:ur. eindtuit lijR"5; Appelstraat.· ,- - - j · ', ~:· . . . ,:;. . , ·I - . .. . _:--" . _, . - - . ----- ; .. -.Het A-elftal wist G,D. S~ met.ê 1-0, t.e -versLaa;ri.. Eg_n behoor).ij; _ 
.resu:i,-taa~; dat Y?of:het ove{1>f9ti<deel té .4é;nl~Ellf is:'aan ~~}-... achtertrio, Het is Jammer, _a.a.t de voorhoede het nog te _ge-c-_ · ·• 
makk:EJ],ijk opneemt. _Er ,1o'rdt. ,,el gew'er)ct, maar als· er via t • ·_ - · 
meer met het ho·o,fd zou word~Üt gèspeeld,: met nqg w,at cmeër . . ' -
str:i,j dlust, · dan· zouden veel )!et ere r(lsU'rtat.eri b er!,;i,kt' vièrden. 
\lij, zullen ,er nu niet langei' over schrijven:: Alleen' JlOg een· .. vraag! Uat gaan wij doen, j~µgens?. ~ondag kom,t G,l].A., ,Op ' -~ -
bèzéiek (4,-3~0--1-6-14-2) 'àlll'ju.llie,:zi_en •~,:D.A, is de ploeg/':"': 
llie ~l. gàan'beslissen,':wie 1¼,,ör\o'p'îg in de running''iai blij..'.. 
yen. LEl'TS dus of G,D.A? Geef. hiérop dan maar eens á,s. Zon- ' ', . •. . - . . I - . dag antwoord? . '.: _ · . 1 

• • _ '~: 
Lens B: tlist het tegen K. R, y;iJ,,,. niet verder te brengen· d_a.ii;_ ·• 3-1. Laatstgenoemde. club haa; _haar j wedstrijden ver1orén en~ 
had ee:µ doe-lgeiniddelde van-Z, t·9orien 17 tegen.· ·De uftsl_ag : 
valt du:i enigszins. tegen, Nlf afio·op _Va.'l dé wedstrijc1 we:;;d(!t,1 -
misschien -de, oorzaken uit dè"'1'.eg geruimd, Zórgt ·er· voor· dàt 
èr ~een prettige ert sportiey't roep,;îran Lens· B,ui~gaàt'! ·:een -· -
vriend,:;,n-eJ.ftal is bij voor-bah reê'ä.s kampioen, ,Jîj' gaap.- hu·;• ' 
;ó'p b~zoeif bij ~•H,L.:· en het~}s misschj.en vreemd, alq y.rij ~ · :: · voorspellen, dat .er _heel haro:moet ,1orden gewerkt om mE1t een• 

__ ove:ryrïn.".ling _thuis te komen (Jl_.H,L. 5,;-3-1-1-1) · · , •. . ''· - · 
Lens. C: krijgt aan v.A.C. 'eê!).,1harde noot tekrakén,, . '-.:s ·•-. ' . ' ... ,..... ,. . . ~ ' Lens ,D:_ gaat op be:.ioek bij l;l,I[.A. v. V-,, te Lêidschendam,,Nu -
ga,al). V(ij bij no• 2 op bezóek,~ ~ jollgons ! Een uiterst zw_a,:çe . '- ' , 

_ strijd'·du_s. Zodra het D-e~jal kans •zál 2;ien om té winnen, . 
ga:a;t· de vla:g op ons terrein;-éin top! Doet. je 'oest· dus, .J<in-

: ge_nsl (R.k.A.v. v. 5-3..:0-2-~5.,.9) · .: · · , •• - · · _ 
_ Lens E:- G.aat náar het Hoornpa,rk' een visité afsteken 'bij Val-

1-;en,iers. Hie_r is de stand Y,?,li:i'Valkeniers: 1-',0,.0-1-0..().:.5, · · · 'c.. 
'EèI). ,goede w~_nstkan? dusj S'\'_f!:t; ons niet ·teleu;i-,. poys!-~ -> , 

_' De. Léns-,D pupillen: .zullèn,>al,së,zE er •go'éd opzitten,•vàn G;; - , 
n;A,b kunnen winnen. Doe'j;• jç b,e~t, ho9ri! ! · -•· -

·. ,., -_. '·'. . . -== = =:.== == .• ;=> -:"!:: == : . == - =~c;_~== ===== . : 
\ - . ,, ,_,. 

• 
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' .• .' -~~\' - .. . f '::: - ! 
... -:--\;.~/.' ,_-· i.:.1 ·,·; /. ' . ~ :~~-~·:··' .:tf.J::: :.... ~- ,.,--J~:; ' .·, .. ,.· .,-,,· ~--,DE .. L.ccE•N,J3,R.E.VUE., ... :,, ...... _ ... -... - ' .... ~- _,. '. . --·--'1 --~--- •·• .. ·• \7éekblad3r,an · de.· ~agse, R~·KJ·· Spbr:t;verenig1ng Lenig én:sriel•i', 

' Opf~z:i~§fj:s,: ~E/C •. ,19,~9 ,· ·/:(~:w-~:. Seçret~Jru,,t: •. Gisia'.iri.:5ft· , '-~ .' .•:.fy:rr<0.1nen:, .Zu.iderpark:;' _a.i)ganr; ,Vre§\sw:qkstraat · , · · ,., 
--~-:;-.,.-:\i, J:1.a,dápti: :,: P., Juffé;r~;~~n .tact' ;;~ën:y--:~.;-~-~=:l--

1 ., . îl.edaétieadrès: Amähdelstraat 51 · ,.. '· ,, •·· 
;;:~iA~:~246.:.'194f>. .• ' ~-- :2G-~12;;ber:·1946 _· . ' .. = "'." =·:· N~~16 = 
L E i,:''s',:: ;, Z A;-K A.'•'i, È M~• J) i: .. ~~t, • · . . · 1' • \, • , 

·, Uoensdag 21'':tróveÎiiber·2·Ïfü&±-H~t Jl\Î'J;tuur vergadert bij_· dhr:' ·P., 
!" ,.· -.~•.· -~~/~:i~ >'.,~~-: '.-.:~ûl:t'e~hSff~a.7fufèlltr1it_.1

5l_- M~,:·~. )::'t~: _ ... Woensdag 27 'Novemb.er:/ 8 uu:r· ])_e.··PeqPe y.argad<art o'ij' !lhr:. c;Rüt.tgo~ • '. ;• .. ,,: c,. .- :. . ·gèring; jofi.è;kbl'.Jetpli>ili 63 , . · · {•>' · . 
Dond"rd.ag>28 Novemberfza:,.ltrà,iniM'Yoor Senioren "d,n de To.' ·cos'ta

, · ,, ·! ,:·: i · ;_~'stra,~1{,':Yóèi'r~.Jûnioren ,;an A·en'R itl'.de lier-~ . ..,, •·'<" r.., -~ . -t~. . ;i. .. • ·• schels.traá.t·J: '·· · · ·· · ,•1;.. ·•: 
Zaterdag 3.0 'iróvember,J Lens D-F;:.if1:-i:i,_:i.'.l.èn . · •• :. ·•· ~· '; . . ;, 
Zondag.' 1 :l!ecember •· _: Lens 1_-2.;4.;,5:--.6-A-B '' 
Maaiidsig.·2 -JJec'embér · : _Club bij. .Álsim ,.-•+~•.·•;,:_ '·. 

· Woertsd~g]4.· D?cêrribér: Jong llèns ~-~'fent 
O 

•• ~~ '·: "'~• 

Zondag 8 'llècéînber~ . · : · St ,Niqolaa,f'!s/én Trapadoeli bij ,Lent, ,;,; c, - .'-.. -.,;.• , . .,_ t ~-"""1. . ·.,_ _.:;- ·, ,---:J~;--~----:--_-:~:.r,----~--:--::;~ ,-.. ·-~-~-- ,. •-'·" HEl' 11EE~IJKA,JQ,IDJ.)i:.!~ ~ .-~,~ , , ., · · . ,, · ,, ,,_ ,5 ,·. 
:, ; ... , ,' c•fi .•. ,··. , 11Hoor-ttl~';W;'Ij,0P! d.1;ar, _k:i,nde:r:en?''. ·•.; · De á"ank,o:rili.ging. dppr·.un!/EJ, .Pepr,oêlx (Pe,-Pe), -.ovèr de,kofu,ènde, ,.,. 

strooia,yo_i:pf hee_:t;t 'n:i,e! ,l)agel_ai;eA ·11'\>!fhing tè verwekken in ,§nze , · 
rijen; _overal bliJa;e ·. gezicla.tc,n ! 1în!ponderd.en '?O'ti tiebóekj.es - , 
dat t~eede geheugen - · staat bij. \j:'J)ëcember: NÀAR SINT MIC01µS ! 

Eri' om,,-de ·spanning nog wat• aan~t"e' :halen, zond.- de Zwarte .Ktrecht 
ons een ii.itvoerig schrijven; il.at° vi±j hieronder afdrulcken.·,. \;,i,<c· ··,- • 'lot " • <1 :.- < .,., - , ... ' ~ ;'° ; ~ k ~ -;,.;..h! • •• • 1.. I .·'f! • '"' ---. ~·., ~~- .. , "Beste Lensers en 1eHserinnen. 11 , r.(',, .• : •. ·.. , 

Met ,,epig',, vertr;,.ging' }e wijtM.t~n druldce werkz~;;#ie<l.01):;_;)ê.:. 
'restig 'ik;• hiermede• hetg,:,en.. het<~~~;f;,~½r ". reedS,(>P.s'ef1 'ir:edêg-~d.~t1.d:. in de Lens ;Revue, ,nl.: on,;;,,bezoeic aà:n de Lenskring op B ,Dec~ a·.s, 
in l?icc.ad~l1Y; .' · -~ :::. •~; .. : -~ - :'. :.t~á .. , . , · ~ • · · . , · .... ~ ~- : · .. ~~?~'"'.1

\ • · 

E;El"t'' is 7.~r: ,_gelede_n, d.at '!'¾f.:ni'.t,"genoBgen "hadd~n_ irt Uw miJ.'-· 
den te z~j;!l:zDat was in'·dê, Galerir.! \Tij 'hebb~n leiven_dig<s):eri!f-·: neringen aan 'die avond be,h~uden-, ;:pè pri,staties door Besi;,\iur en,_.-· . . ,, "· . . .. , ' ...... ~ . . , .. .. . ' COlllll)1JlSies in.a;e·jaren 1937-''39.v~rrtcht, waren voor de· Sint·;,, 

. aanleiding om ~en aant-al Lens-not~be(I,en te verheffen tè>t ,Ridder 
ih de Orde va.h de Taaie.taai-pop • .7Ee(n der hoogste onderscheidingen 
welke het· huis van St .lîicoiaas aan \buitenlandse· organisaties · · 
uitreikt. '. '1 
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. De rapporten omtrent de vereniging sedert 1939 luiden -

niet ongunstig_en Trap. moet zich sterk vergissen, indien de 
Sint zijn vreugde Óver het vi"erzien niet op bijzondère wijze 
zal' onderstr,epe:p.0 De :,maar?-en ~1;, ~rsepain zu:-len waárschijn.:. 
lijk aan de ,versierselen Vifil dit ridderschap worden toege- : 
voegd. Hiermede zal dè Sint alle loden willen eren voor de ·. · _ 
trouw aan de club én voor de medeuerking, aan het werk van 
he t Bestuur. • _ . 

\/ant als Lens de moeilijke 'járen· 1940- '45 is doorg•~:omen · 
en.thans een krachtige_verenig'irig·vormt, dan moet-er in die 

· donkere jaren, waarin de Sint en Trap. op verre afstand:nnes-·· 
ten blijven, toch wel hard gewêrkt'zijn. De.Sint weet dit 
en hij zal zeker spreken over il.ie ti.jd eri gul zijn met lof- · 
prij_zingen en uitingen, van tev.2-edenheid. · 

Denkt echter niet geachte Lcnsvriynden, dat wij alleen 
komen om lauuerkransen aan te dragen. Kuame de Sint alleen,

. dan yias' hier een goede ka_ns .op, •=r de Sint komF niet al
leen! Hij brengt er één mee! !I'rapadoeli l · -

En_ deze ,Trapadoeli draagt·.geen lange, witte baard, heeft 
geen grijze zachte ogen,· is niet .de goedheid zelve. Hij' is in 
de Revue aangekond:i,gd als de ''grimmige knecht, "Grimmig is hij 
evem;el niet. In Uw ogen is hij grimmig, omdat hij zo af~ 

j . •. . 

steekt bij zijn Meester;- in ,10ord, :j.n daad en in uiterlijk,: 
Hij "wordt zó genoemd, óindat hij .. een andere methode· van wer
~en heeft dan zij~ Meester. De'Sint prob'lert-het met goed
heid_ en vriendelijkheid? en een·ver!llanend woord. Doch hij 
weet, dat men hiermede ·op_ deze were;l.d niet veel bereikt. Er 
moet soms ·ànders worden aangepakt· en 'dit is de reden, waarom 
hij aan Trapadoeli zulke.uitgebreide v'olmachten heeft gege-
v.en, om het kvrade te straffen. · · 

Dit zijn in het kort de S~nt en Trap. Komt allen ·Ilç!.ar dit 
feest,·naar dit wederzü,n na zeven jäàr. l!ij zien· met een 
zekere vreugde uit-paar dèze samen;tomst, qm de oude vriend
schap te hernieuwen en nieu,re vriendschap te vestigen. Hij 
willen niemand missen. Kom~ daarom allen en blijft tot het 

· schOne einde. 0 . . . 
'' 

- TRAPADOELI 

Tot _zover_ 11 Zl1arte Piet". Zijn woord_ behoeft geen commen
taar, .!e voegen er nog slechts-aan toe, dat ieder een ca
deautje naar vrije keuze inoet-~s>enemen en ook zijn diploma 
behoort te kunnen 'tonen. • · 

. P:11: - Pl1: • 
. • '.:'- .. - -• V •--

_, 
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VAN HE ·T SECRET!,. RIA AT: 
BEKEN:OE ADRESSEN: , . . , 

.Voorzitter: Jac-,v/d Kley, Frambozenstraat 45, tel, 33,88.t,2 
Secretaris: A,v/d Xley, Gasla~ 54, tel, 39,83,75, 
Penningm, : \7,v. Boheemen, Okk:ernootstraat 12 -
î!edstrijd,secr,Senioren: H,Houkes, 2e Schuytstraat 60 
1Jedstrijd .secr,Juniore:q: A,v, Huffel, Sneem:ba]_straat 98 

' . . -

NIElJ1.7E LEDEN; Pupil: M,St!ous,' Hoenderlostraat 83 
Junior: R,Becke:r, · Bosschestraat 33, Scheveningen 
Junior: A,Hoogduin, 'Tcylerstraat 65 
·Ju]'.lior: G,Lammers, Toussaintkade 10 

NIEUUE'DONATIDRS: Mevr. Blom, H;rderwijkstraat 106 ' 
-- - dhr. H.J ,'Thomassen, Jac, l!osse,lstraat 43 

ADRES,HJZIGil1G: Do_nateur: dhr, ._A,Boogmans,nam· Columbusstr. 83 ~ 

Op Sinterklaasavond, Donderdag 5 December a.s. zal de training 
van Junioren en Senioren géén doorgang vinden. Sccretari's, ' 

·-----~--~------· A, v/D KLEY ' ' 
VARIA 
LOUKY, is de 
ons lid A,tè 

naam· van· de nieuwe ·dochter, uaarrnede het gezin van 
MeL werd verrijkt. Onze hart::_!ijke gelulmensen. t---------

V A N D . .::.0-'E"c• ,-=1:.,-,--a-'T=-:-=O',,-·=-T--,· -=D_O;,-:Ec.....:Lc...• 
De grote strijd is·gestreden, 
Lens 1 ging ten aanscliouwe,van een talrijk--publiek ten onder 

met 4-0. 
-:;_ Eet ,,as bekend, dat de strijd in Voorburg, ook al in over

eenstemming înet de traditie me.t"voctangels en klemmen" zou lig- -
gen, maar elke ploeg die adspirat·ies koestert, op de topplaats,' 

·weet ~dat de reis op de competitie-ladder niet over rozen gaat.: 
De wetenschap dus, dat de strijd zwaar zou zijn, mocht ons elf-
tal -niet verontrusten... - - , , 

Nu, na het voetbalsteekspeJ'. in Zondagavondlijke rust, be
leven we de wedstrij'd weer opn:i,euw, Vele vragen omtrent he.t !J,oe 
en, waarom dringen .zich aan ons op. Enkelen lenen ·zich' niet ,voor 
beantw.oording in deze -besche:i,den rubriek. Anderen, die daé.rvoor 
;,el, geschilj:t zii•c; moeten vallen bij gebrek: aan '.Plaatsruimte. 
Niettemin zullen wij. trachten in erJ.ele opmerkingen de· grond
oorzaken van de teleurstellende beurt aan te geven. 

Kunnen èr verzachtende omstandigheden \7orden aangevoerd, die 
. dé ne'derlaag goeddeelc verkla:ren? O.i. niet, 1Jel nam \7ïlhelmus 
de leiding doo.r een kapitale blunder van onzen doelman, màar had 

•. ✓ 
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deze handic~p voor onze jo;ngens niet het sein moeten bet,;,
kenen om - als een s»ontane·reflex ~ een tempo en wilskraclr-

. tig spel te .ontwik:kele;n, al$ ooit .te voren? Jlan ware de ued
strijd te redden gewQes:t. Doch-de natuu;rlijke·.reactie bleef,,, 
door welke oorzaken ook, aèhterl'.'egè. . . 

. 6verigens. w11-s Vroûwe Fortlll\B, niet op •onze hand •. Kan men 
echter in ernst -deze min of meer aanvechtbare ·factor aanvoe-, 
ren, ter vergoelijking voor )iet neg!j.t ieve· resultaat? Neen 
t h ll . . • oc . . . 

Eerder vormt dit resultaat ,een clil)lax -van <:en comp.i.ex te-
. ·kortkomingen , die onze ploeg. in voorgaande wedstrijden ver-

\ toonde. na de serie gelijke spelen stond ons ,elftal aan de 
:tweesprong: of door een klinkende_ zege zich 1rolkonien her
stl'llen of de fouten.dooi· een hederlaäg nader beklemtonen. 
Het .laatste is -· helaas - .geschied. tlij 'lijnmensen, ·die ge-

•· ho9pt hadden op een ommek'ler .à. la .z.L, CJ,-uit, :wachtten te, 
vergeefs,· 

Lens 1 was de juiste afstelllllling kw:j.jt en vormde· Zondag , 
meer een' combinatie van ind.ividueel opárerende spelers.Het· 
tea.'lll7ork,. ,10rtelend ·in verzorgd positiesl'el en een geweldige. 
vechtlust, bleef beneden de.maat. 

Zelfs na de rust, toen de blaum1iten meer in de aanYÏü 
waren ,en een klein overwicht boekten, uerd desondanks' de ; .. 
Voorburgs:e verdediging - ,met uitzondèril)g van een met moeite 
gekee,rd. schot van. onzen rechtsbinnen . .:. :iÎ:iet !i)rmtig veront- · 
rust. Integende.el, hst moeilijke werk kreeg onze achterhoede. 
Zelfs vergrootte ffilhelmus .de. yoorpsrong door nonchalant op-
treden va.-i onze recht,erdefensie, · · 

In de 2e helft bleef al<'!us het vernachte donderend offen
sief ·u;i:t en nàarmate, de tijd vorderde; ;werd het voor ieder · 
duidelijk, dat een grote nederlaag.'.ziièt meer te voorkomen· 

~Was • ·. · ~ ' . · " · -' , . • 

';lillen onze spelers hun buis die, zij het verkleind, er 
· nog in vold_oende mate is, ·-behouden; dan zal teruggegrepen 
· moeten· worJ'l.en naar de competitiewedstrijd, die in opzet en· 
· µitvoering tot lering kan strek11:en en tót. nadere bezinning . 
dwingt. . . . · · · . ·· . , .· ·. . . · ' 

. . 

Tot .. slót een ·rectificatie. In de ;:vorige revue werd ger><>ld 
dat. de Len_s 6-'aanvoerder gr.ien gegevens omtrent zijn \7edstrijd 
had verstrekt .• J{iets is m_inde.r waar .• ,Een .kell.l'ig verzorgd ver
slag van zijn hcr.J bereikte ·de ·Eco,, l))or omstandigheden kon
den wij er helaas _niet 1:i;Î_dig kennis•,van nemen. Ere, wie ere 
tqekomt. Clc!k aan _den aanvoc,rder van ~.~! ~-esde. . . J. v/d K. 
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UIT.SLAGEN v:iN 23 EN ·24 1r·o·vEBBER 
1filhelmus ·1 - Lens_ 1· -. · 4-:-0 . . _ 1 : .. •· •• 

De àndere wedstrijden- -ionden geén 'doÖrgá.ng'" ;1,èg~ns. de onvoldoende· · 
gesteldheid -ran de diversef terreinen-•. 1_ •• , - · ., . ' 

PROGRAMMA SENIOREIT 1 DBC:EMB ER ' 
2.00 uur .Lens 1 •--"-.Z.L.C •. 1 · ~ terrein 1 lokaal 1 ' 

12.00 uur Esdo 2 •·.:.. Lens 2.. 1~. 11 , · Schimmelweg 
2.30 uur Lens. 4 · ~- Kranenburg" 3 · ~ 

12.00 ·uur Lens 5· ._-,_ Kranenburg 5 
· 12.?o uur ].M.T.6 "7-L:l:l.s 6 : . 

... 11 

11 

!' 

2 
·2. 

. lokaal 2 
lokaal 1 

Fruitweg.: 

P R ·O G R A 'M M A J" U N I O R E N E F P ·U P ·I L . L E N 
zàterdag .J.Q Noy~!1J.b!3E.:_., 

3.00 uur Lens ;o _ .. c.. n.H.L,,, terrein 2. - lokaal 2 
.-:-

' 3.00 uur Velo .• -. Lens E . , 
2.00 uur ,Lens ·pup.-,,Oàsterhoys . , 

_ terrein \7ateringen, 
" 2 •. . lokaàl 2 

Zondag 1 Dec:ember:· . . , 

, 

1. 15 uur Lens A•; '- R.K.A. y.v. ·· " · , · .. " .? 
1 .15 uur Gliveo .:.. Lens B terr.ein Pijnacker,Klapwijkscheweg. · 

DE E; C. o;• Ji L·A<Á· S T A P P]) i:, •. 
1e Elftal: A.ten Tu:uni;A.HóefnageI.,H.Scholten.,R.Roodenrijs., 

· R.Rqemers. ,J .'.7illems·~,Ant.v. Huffel. ,H.Houkes. ,A.Koppelle. ;H. 
OVerbeek.,J.·Düstefeld.,Ros: H.v, Rijn • .Leider:--TT-.v'.Boheemen . 

" .. -· .. _. .,···, •. . . . '..: , . . ; 

2e Elftal: J. Frij'!;.èrs. ,A~v;-•,Hu.ff.efl: ,)I.HelJnich., A. ï.éalhain., A.Bó'.!
gisch. ,Il.Kops. ,A, v•., Luxemburg. ,A,Roodenrijs.; J.·.·:alsteyn,. ,F; v;. 
Niel.,C.v. LÛXemb~rg.,Res:: 1.'i.Verhegge;i.,Ph.de Heer. Leid.er: Ir. 
Jans sen. . I' .. '.;• · • • ,. • ,. 

r· 

. , 

4e Elftal: ·'ll'.Hille1w,ii.r.,G.v/d·steen.,G.Bierhui:zen.,B.Yink,,J, . 
Rooz,mbilrg. ;J;·v .VIË!•i'!iiJi., F.Bogisc!r,',ê. Zuiden1ijk:.', F. v. :.Liix:embü.rg. , 
H;v/q Burg.,<,·.Hoàke.,R,es: H.d~n Drijver,.,J·.v/d Pqcrt. ,Leiclèr.:· 
N.Schouten, ·,··'.' .·•· . . ,. ,· 

5e .Elftal; ;ac.v·/ Ûe~iling.·,c:Vis~~r; ,L°;v/d.'Ual~,F.Albers,;P.v/d 
· Salm, ,L,Borsboom, ;J,i3om. ,J. v·. Zon,, S.Jfroon~ ,A,·Versteegh. ,L.rîies
sen. ,Res :- r..;7illemsen:,A.\7a_gema.ns •. Leider: A,y/d IQey.", · . ·. 

' c O , • ~, - 'C " • • • ' 
0 

• , • _ i 

•· 6e Elftal: C.Deineyer.,A, VestEJr.·,D.Hugens, ,J .1'Tijman, ,U.Hemmes •. , 
. F,v. Deelen, ,_:B.'Iles,,, G,Luyckx:, ,.L.de \7eert., G.v. Uijk. ,H.Vos,, 
~~: J,Sin;!~!~:.,ll.v/d Putten •. Leider: A, V~ster. ,, . • . _:._ _ _,_ 

Het -1e begint. Zoxidág ~.-s·,'. itari :het. 2e gedeelte· van de competit"ie 
en ontmoet voor-oo· tweede maai z.L,C, :,e herinneren ons nog zeer 
goed de 7-0 ove:rninning in ~iden: behaald, zo.dat we van de tliuis-, 
wedstrijd toch, zeker, ,.een ·gunstig .resultaat mogen verwachten • .' 

' . . .... 
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Maar z.L.c. is momenteel de drager van. de rode :tantaarn, dus 
opgepast! In geen. gêvi1: dé. ~e~enständer onderschatten·, lu:i:~ 
Het 2e gaat op bezoek pij Esdo 2 en kan in gedachten tegen-, 
stand verwachten. Onze voórbeschouwing van afgelopen week• : 
blijft nog van kracht. , . . . . . .. .. 1 
Het 4e en 5e elftal zijn dé .gastheren van Krarr1!burg •. Mogen;., 
wij van het 4e elftal opde tweede over11inJ1ing rekenen? 'De 
mogelijkheid is aanwezig, Grijpt dus de kans, lui-. ., 
Het 5e elftal is er van zelfsprékend op ge'!Jrand om rfflelllc.he 
te nemen voCl!' de in de uitwedstrijd 3-2 geleden nederl,aag, : · 
Zet 1m op. lui. • · ' · 
Het 6e·heeft het zoet der oven1inning.nog'niet gesmaakt, , 

-. 

.Ueest er van overtuigd, dat B,·M.T. haar naam eer zal aand,aen .. 
en Moedig Tegenstánd Bieden zal: Ma.ar bij Ol).Ze 1ienjamin:a ,.' 
heerst een uitstekende geest en daarmee is de wedstrijd.'al half 
gewonnen. De tanden op elkaar, ilan is succes verzekerd·.· · 

BIJEENKOMST LIT:i'TS 1. Het 1e elftal komt Donderdagavond a.s. 
na dei training bijeen in Café Emma, Regentessr;ièlein •. 

ATTENTIE Nogmaals woràt vrie~deli.:ik verzocht; de kleea.kamers · 
tijdens de rust en voor .. en _na de wedstrijd niet te betreden. 
De.kleedkamers zijn.voor·de spelers. 

-ECO -------------~~ 
UIT HET JU lî I OR E lT KA 1I P. . 
Met ingang 'väii-16Ïiec.· '46 t/m 17 Jan. '47 zullen· yócir Junio
ren ·geen competitiewedstrijden ,1orden vastgesteld.·';' 
Alle vastgestelde Junio;r-em7edstrijden van 23 en 24 Nov. werden 
~,egens terrein-afkeuring uÏtgesteld,· 

ONZE VOORSPEL'LIKGEH vocn. A.s. ZNi'illill.àG El: ZONDAG; ' 
. LENS A staat momenteel ·aan de kop in afd. 1F met 7 punten uit 
5 wedstrijden. Zij wordt .evenwel door niet minder,·dan 5 clubs 
ernstig• bedreigd,Hiervail zijn G.D.A, met 6 pnt.uit 4 wedstr. 
en V.A.C, met 4-5~ w,al de gevaarlijksten,Het laatste woord is 
dus nog lang niet gesprok~n. Tegen R.K.A.V,V. hebben wij even
wel een niet te missen kan3 om de leiding te behouden.Als wij . 
het ·doelgemidilil.de van Lens en A, V. V. vergelijken, resp.· 12..:.4 
en 3-4 7, dan voaspellen wij eè11 7-0 overwinning .Hier is dan• 
de· ploeg die voor de uitvoering hiervan in staat wordt ge-·,• 

· __ ach~: J.v .Melzen. ,J .v .Luxemburg. ,A.Haasjes., U .v.Blijswijk. ,: 
R.flüstefeld. fF~Demeyer., P.de Leeuw. ,A.v .Looyen., P.v/ d Valk._, 
A,Hoefna[;el. ,H.v. Beek •. , Reá: F,BouUljleester,, J .Rood,inrijs ., · 
'.7.Kervel. Leideri,: J.'..'alsteyn en H.Vink, · ·-: · ·. · · 

' ' Lens B.dat evenals het A-elftal de bove~sté plaats bezet; 
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gaat a.s. Zondag naar Pijnackçr,0 'om haar krach tea te meten met. 
0liveo.Helaas kunnen wij hier nüits voorspellen,daar 0liveo nog 
niet heeft gespE!eld"..Wij hOP!J1:1. en ·vertrouuen echter,dat de mannen 
V!!,Il Pierre van Leeu,1en _in Pijnacker op de Klapwijkscheweg "xake: 
klappen zullen ·u;i.tdelen. Lens B komt met ·de volgende' opstelling 
in het ve.ld: P.v. ;i;.eeuwen, ,"P.Voll'.ebregt. ,E.tén Berge. ,H,v',Niel., 
Alb .Ruygrok,, G,Koldewijn. ,Adri Tuyvestein. ,J;• v. ZUile_n. ,J .'de 
Boos. ,M,v. Hirtum., Yl-,Hegge. Res: 'F,Schippers .:, G,.Lam, ,J ,Jagerman. 
Samenkomst 1'l.00 uur Holl,Spoor,aLeider: W.Visser Sr._ _ .- _ 
LENS C mag na de veldtocht naar Naàldwijk nog een tweede· rust;-
week genieten: · · 

• ·:i. ' LEIIS D ontvangt_ a,s. ·- Za_terdag om ·3 uur een, blo_eddorstigè ;Delftse 
Leeuw ,Na de zwexe nederlaag van eer, paar uekeri ·geleden mogen wij 
niet op een. ovexwinning rekenen"ITij zijn er echter van: overtru,gd, 
dat het Zaterdag al heel wat- beter 'zal gaan, .. Het: volgend elftal 
krijgt de moeilijke :,pgavo te verwerken·: S.Bleekemolen. ,\7.Visser, 
G.v. Roon, ,A,Urbanus.,,,L.Ha.ring.,J' ,.\Jallaart. ,B,IIorfkens. ,L.'v, ' ' 
Zeeland. ,J ~f.euls, ,J. ~phouten. ,L.Ha:ket. Res,~ F.de Jongh. ,J .-:Boo-rh 
man,.,R,Roemers. Leidllrs: 'iï. Visser, Sr., F, v .Luxomburg., P,Juffer
ma.ns .0ngetwijfe;I.d zal de. belangrijkste ontmoeting" pla:ats vinden 
a.s. Zaterdag te 1:!ateringen. Velo; Voor Elke Lensploeg 0novor
winnelijk,ka.n met trots ha:i.r resultaten van dit jaar tegen Ltms 
tonen.Uant,werden niet· alle Lens-elftallen vorslà.gcn? Jongens, 

· dat wordt nog eens ·oen bui-J;erigewone .ontmoeting! liet een.over~ ,. 
winniJ.l/s kunnen wij de '.K:ópplaats :i_hnoinen (en waarom_· zouden: wá;ï.· · '. 
voor het A 'en Il onderdoen?) !\laar bovendien kunnen Y,ij de neder~ \, ~ ' . , lagen uitwissen en de kostbare puntjes t_erughalen,cl:ie· Vèlo nu-
van ons op haar··lijstje heeft staan.Mànnen van Lens-E,wij var--:·. 
trouv1en op jullie ·en voorspellen dan ook een kle~e,maar niet ·. · 
onverdiende overr1inningl Velo: -7-,-6-,-0-a 1~ 12 ( 22-8 )_Lens: 5-4-9-,: J.:.8 
(16-7) Hier is de opstelling: U.Gelauff.,J.,v.R:Ï.jn.,F.Polder.s.~ . 
A. Speelman_ , s., U. v/ d. Stee~. ,A._ Strous. ,M.Se~cyn;, ''. 'ïegmans., T.Hey
dra,, C.llon. ,P,v/d llroak., Res .G.Blonk, ,Leider .A.v .Huffel. Samen
komst2, 15 uur hoek Vrecswijkstraat-Leyweg. o:r::a:; PUPlILEN:. komen 
in het veld tegen 0ostqrboys met de volgende opstelling: ·H,den 
Teuling. ,N.Romijn, ,A,-Vcster. ,G,Deckers, ,H.Hak:et. ,H,Ï'a.rmentier., 
Tj, iïestendorp; ,P,Dekkcr, ~H.Eóogweg. ,Blv,Tilburg. ,B,v. Gaalon,, -
Rcsg F.~ers.;H.v.Ooyen.,C.Daloman.,H,Zotz. Leiders: J,Gocmans 
en C.Hattink.Mogen wij op eon goed partijtj_e _rekemm, jongens? 
Wij voorspellen 4-O, dus doet je best. 

ONZE LENS-JUNIOREN PUZZLE HOEK 
Wat zou onze voetbalwe~eld op ·zijn k~p staan als bv. een bekend 
z;7emmer, die nog nooit een voetbal "aangeraakt. zou hebben, _in het 
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Nederlandse Elftal opgesteld wer[. ·En toch is het even raar, 
als wÎj als voetballers in een .wedstrijd uitkomen· en ,le spèl
regels niet kennen, _Uij gaan ti.1,1llie daarom eens even testen 

.en. wij verwachten up onderstaande· .vragen een stroom goede 
oplossi'ngen bij het Juni'.lren-Secretáriaat: A.v •. Huffel, 
Sneeuwbalstraat 98-. \7ell:i,cht_ fait. er voor iemand een prijsje· 
af! Voo;ruit dan, aan de slag!, ,~at weet je er van? 
1 • v7,µuieer begint een wedstrijd? 
2. Hoeveel .passen mag de· keepe:, met de bal in zijn m::•"en 

doen? -
3. '.Mag een partij·, '.)Ok zonder ,doelverdediger spelen?' 
4, \'/anneer mag de doelverdediger worden aangevallen? 
5. \'/at moet ·er gfbeuren, als de •bal tegen den grensrec;:1ter 

die op de zijlijn staat, kàint en daarna in het .speelveli 
terecht k,)mt? 

6, Als bij een ingooi de bal in .. eigen doel wordt gewo:rpen, 
zonder dat een spe,ler de bal heeft aangeraakt, wat moet er 
dan gebeuren? 
Oplossingen worden ,oor Zaterdagivond ingewacht, 

JUéo 

==== -======-=;:::;============= . ::::===. ===I=========-~========-===== 
RAi!GLIJST P~ __ 2~4_r...,· o~•~rr;r~,J3~:CR--;1e<9~4_6

7
• _4~e.,,. -"lt""'. V"'-'-'.':B="'.__,,,AFD~. B. 

R.K.A,V,V. 9 7 .1 1 15 32-13-
\'filhel!r"is 8 5 2 1 12 25-16 
Rijswijk 9 5 1 3 11 22-17 

. Lens . -8 3 4 1 10 22-11 
Rouwkoop 9 5 · 4 10 34-23 
De Jagers 9 4 1 4 9. 27~21 
B.T.C, ~ 3 1 5 7 15-31 
Zwart· Blauw . 8 2, • 1 5 5 19-23 
Esdo 8 2 1 5 5 14'--32 
Z.L.c. 9 . • 8· 2 20-43 

, ECÜ:,r-' 
----------------------=====-✓=======----------============; 
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.. D E . -L E ,N ·rtR: E V U E , . , . 
i7eek'!llad van)e. ~gsè- R:ir7J3P(!~tvérëniging Lenig en Snel, . 

. O~richt 18 ,Dec•;· 1920 . ·•. ,., fJlg. Secretariaat: Gasll1/Pl_ 54 
. Terreinen: Zuiderpark, .,:i,nga.ng Vreeswijkstraat . . . . ----:;-~:d~~tI:;-:;~;~;;;;;~ir;~-j~J-~;ïd-Kley ' ' '----.-,~:-:-

____ '_ _______ Redàctie:adres: ~~elstraat 51. ________ _ 
!I~rg~~124§::124Z~~~-~~-~~_:_21~§~!!!2~r~121-§_~ ___ :.._:~ ___ !]'Q~_iz=~ 

' . . ' ,. . . L E U S I Z A K A. G E N D A , '· .•. i• c -~ '- • · . . • 
Donderdag-5·. Deèëiii'bêr: ·0eèî1 zaaitráinin&,'! ga ga::izenborden.: , ,, 
Zaterdag 7 J.)ecember : Lens C-D-.W--pupillen · ' \ . ,. ,: , ; . · 
Zondag· 8 Dec'e)llber • : Lens 1.-2-3:.:4:--SÏ9-A-B, 's-Avonds kótnen ~:t- · 

"' _ 'Nicolaas en,,Trapadoeli' _, ,.' · 
!_:aa!!~~-2-~~~!:~L_,:.~Q!~!:_!>ij • Alsem __________ .,. __ 

' 

·, 

• - ... J'., . • . _. 
JONG'EJ., OUD,LEHS, 1 (Senior, J~-iiór A en B, DÓnateur 

·• .·~ . ,:·~•-tnonatrice, futroductS~) ~ 
• ··'. ,: ~,.. ~· '.Qfil'YMJQ2'. ..• . , 

,; 

·;, . \ 

't, ' 

SI ft T .NICO LA A.S .. --··• - . ·-· --··--· •·-•-- ;,,- . . .. ---
• - en 

,. T R A P ,": D O E L I E -··· ---- ~ •-'-- -•··- .. --- . -·· .. 

; 

0p z o N n Ä G ·· B D ·En:l!tr.! B E it 
In f....I"P_!LA P-.J_f •. f.._Y.t-~!'- ~té!1~. 
0m ~o_y_'!!..1l-. · · 

. ,. . Vol·-yerwachting klopt 

,, 

ons 11art: •• · , 

• 
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Welkom; welkom Sinterkláas . 
En jij, Zwarte PieÎerbaas. · 

Op Zondag a.s; hervat de Pé-P~ een sc.hone traditie. Z~~ ox_itvangt 
als gastvrouwe voor U e,llen §int_Jüoolaas_en î:::apadoe .~.e in de · 
mooie bovenzaal van :!.'icoadilJ.y, · ingang La.ngfl . Po ten. 
Dit is ee;1 geb'eurtenis, die niemànd piag_ en '!_1Îl missen_. Da~p 
wachten -Ó1e reeds 7 jaar. Picca~i]ly moet te N,ei.E_ zijn. Daardoor 
tonen wij de R-.Ha.n en zij;;i alter ego, hoezeer wij een privé be
zoek aan Lens op prijs stellen. ·Allen zijn v1e '!;_i,idig, d,,1;z. om 
half acht aamiozig. In een zonnige stemïn:i.ng! ---·--.- . ~ ... - ~ . . . 
Wij houden ons natuurlijk_ aan de, afspraak: 
C-eeri' entreeprijs, maar ieder bezoeker e;1 bezoelrnter draagt ~ 
kleJ:p!)_ ~!1:!c'PF~!l!3 af en ontvangt een dito terug uit de zak van Sin-
terklaas. · , , 

· Lui, het moet een oudeTITetse avond worden! 
• pll] - P:15 -----------

V A 1i H E T _ S E C R E '.,g_A RJ A A T . 
:SEK"'!lDE .üilRESSDl:i ! . . • 

Vooriliter:'.Jac. v/d ·10.ey, Frambozenstraat 45 tel. 33,88,42 
Secretaris: A.v/d Kley, Gaslaan 54. Tel. 39.s:;. 75 •. 
Penningmeester: I'!.v. ~oheemen, Okkernoohstraat_ 12 
t{edsi;r.secr. Senioren: H.Houkes,: 2e Schuytstr~t 60 
Uedstr.secr. Junioren:' A.v. Huffel •. Sneem:balst'raat 98 

NIEirr.'E LEDEU: Tupil J .Stru.ijk, Noordwal 10. -------4 . ' . 
NIEllï?];_DOl!ATEURS~. Dhr, A.v/d Brink, Zuid Buit.~nsingel 259 

ADRJi§?J_IZIGIT:Q_;_ F. M9uril:: naar Kritzingersträ~t 163 
F,Hoefnagel naar Paul ;K;."llge:::-laan 81 
J,Jacobi .naar ·valkenboschkade 179· 
P.Kemink naar Rijs,iijkscheweg 41.0 
Dhr. en :Mej. Vollebre.;"t naar Reizerstr. 24·'schev. 

~ . / -· . . . . . .., 

VERZQ.f:!C_:. De leden en donateurs die, over è~11 telefoon beschikken, 
worden verzocht hiervan suhriftelij~ opgave te'doen aan het se
crete.:iaat :, G1:-slaan 54. Nogmaals maken ,1ij U e:i;- op attent, dat 
voor 1nfo~t1e over het al of niet doorgaan de:r;: wedstrijden hèt 
Seure~~riaat telefonisch te bereiken is des Zondagà tussen 10.00 
en· 10.45 uur.· ·' < • • · 

~ • ,. . J' 

ST._NICOIJu,S AVOND:. Uit Jiet schrijven il1 de Vorige Lensrevue va.n 
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Trapadoéli blijkt overduidelijk'de grote liefde van St. Nitrolaas en zijn trouwen kmrcht . Trapadoeli voor onze· vereniging. Na 7 jaren ai\,ezigheid zal het weerzien daarom des te hartelijker · zijn. Leden, d9nateurs(trices)

0

en A en B-Junioren,. warde~ ZORDAGAVOND 8 DECEMBER 1946, óM ACHT UUR VEffi;ACRT IN PICCADILLY, .LANGE POTEU 2-4• Vergeet voora:l hiet Uw cadeautje en diplol!)a,! • 1 ~ • , • TRAINING: In verband met de St .Nicolaas avond ga.at de indoortraining° niet dooz:. Dit geldt zcroel-voor Senioren als Junioren. De eerstvolgende trainingsavond is vastgesteld op Donderdag 12 December . 1946. . Î • .SECRErARIS' 
·----------------'----- ·--'--~-- A._y/d KLEY' JUBILEOY Maandag 9 Dec, a.s. hoopt de fi:rma GEBR.BRTifüEL"meer bekend-"'ärs "DE ZOiif", de dag te her.denken" uaarop zij voor :;5 jaar haar eerste zaak in de Cartesiusst.r. 216.,,.218 werd geopend,~Tru;iens , geheel Lens.feliciteren wij. de firma van harte met dit jubileum. Wij spreken hierbij de hoop uit, dat 'onze aangename relaties steeds bestendig mogen blijven en dat ook de andere filialen , · d.it zakenjubileum zullen na.volgen. Ad multos á.nnos!· ---------~--- --~---------------·=~------·---v AN DOEL TOT D O,E L, :fëvoelt je al.s-iii'iÏriekiicÏÜ-ijverin.de dop wat bekocht, wanneer er weer een Zondag, passeert, zonder dat één Lènsbeen het ronde leer zijn buiteliugen deed maken. ~ant waar blijft de copy waarmee je elke ,?eek in "Van I)oel tot Doel" de blauwwitte. operaties moet verslaan? lfu geen Lensvoetballer op deze eerste· December-Zondagmiddag, wa.a:rop een sèhraal zonnetje de triest-· heid van de viinter en de kille vfind poogde te verzachten,. tussèn de beide goals v:iel te ontdekltenen è:lîljj zelfs geen greintje ge~ sohiedenis over ons geliefd attribuut, de bal~ bij e'rl.aar kunnen fantaseren; heb je feitelijk"knap het la.-,d.· En je wenst· • vriend Pluvius, die met zijn aanhoudend neer-plensende regen op Zaterdag è.e directe oorzaak werd van de voetballoosheid, overal heen, waar het minder prettig ,is. Of kan hij het niet he'lpen.,. dat Lens van die pracht~s:portvelden bezit? Hoe het zij, ik .mis de kans U lezer, i:1 deze revue"te verhàlen van Óngedaohte Sinter~üaas-sllr}?ises, door Lenser bij elke.ar geschopt·. , Zo moesten de laatst.en ,ander "emplooi" zoeken, Ik ·voor mij, gaf me over aan een ohgebreidelde.fantasie. Reeds zag ik in gedaohte.n het moment, dat onze club zich opmaalt.te om te vluchten naar zo'n c,omplex, dat de naam van Lenig en Snel nooit meer op de afkëu-. 

' ' -



- 136 - ' --- . ------------------------------------- --------------- ·-ringslijsten rood uordt doorgehaald, zo min van Lens 6 als -Lens 
1. "Janneer zal deze droom realiteit 'l1orden? Ea toch, het "daghet" 
reeds, ditmaal echter niet in het Oosten, maar.iii het \ïesten. 
Hoe lang nog? .. · 
Imdere clubleden passeerden hu.~ verloren Zondagmiddag op Hout.._ 
rust, waar de Kraaien il1 de Haarlemmers een prooi vonden. Zo'n , 
eerste klas ld.jks:;;,el i.!3 voor onze jongens bij tijd. en v,ijle 
buitengewoon nuttig. Vóor ons, mindere voetbalgoden, is er altijd 
wat te leren mits men niet alleen kij!ct;, maar ook in je boven~ 
kamer verwerkt wat je ziet. Het komt er nu maar op aan die voo:r;-, 
beelden - dê-goede natuurlijk --toe te passen in ons eigen spel • 
.Als dit gebeurt, dan is de voor Lens verregende middag toch 
niet tevergeefs ge.ieest. Het is bovendien niet denkbeeldig, dat 
de Goede .. Sint die op 8 Dec. b:i,j orui' op visite komt, de Lensers 
enige practische tips cadeau doet. Tia.nt er gaan geruchten, dat_. 
Hij in zijn jongensjaren zelf een geducht S~)eler geweest moet 
z_:jn~_:..:. Vol verwacht in., ·klopt o~-~~~--- · J. v/d K. · 

DE HEILIGE Mi\11" ]i8.JCT ZIJH OH;AC.!ITillG OP 8 DECEMBER 1946. 

----------"----··------~---. ---:'.....--- ----------------
UITSLAGEi'i 30 lfüffi®ER E:'i 1 DECEIJBER 
I.ens pupillen - Oosterboys· •. 3-1 
Lens D .:. D.H.L. . Ruststand 0-5. Toen lrna.Ijl de " 
regen, die spelbreker. En heel ons verdere programma. viel in 
het water. · 

' 
P R O G. R A :i.ru A S E li I O R E M 8 D E d E M B E R 
2,00 uw: Lens 1~ • :- UilheÎmus 1 ... - . ·veld 1 - · - . 
2.30 uur_ Lens 2 - Wippolder 2 ~ veld 2 

12.00 uur Lens 3 - Wassenaar 3 veld 1 
12.00 uur Ue.stl,3. Lens 4 Naaldwijk 
12.0Q uur Lens 5 - zw. Blauw 5· veld 2 

1 • 15 uur Lens 6 · - Velo 5 . . _ • . veld 2 
PROGRAMMA JUNI8RBN EB FuiILLEN 
Zaterdag 7 Decembër: • ·,·-· --;;- -- -· ... -- ------·---· ·--· 
3.~ur Lens C- ~ G.D,A, . veld 2 
-3 .oo uur . Ra.va Lens D veld Ra.va· 

· 3.00 uur 1:illielmus- Lens E • Voorburg· 
Zond~ 8 _ _IJec·eIJ.ber , • 
12.00 u\l%' D.H,L, Lens~. Delft 
1.15 uur Ve;I.o · -. Lens ll · ·- t · . . .. ,a eringen 

.. '. -~ . . .. 
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1e Elftal: A. ten Dam. ,A.Hoefnagel. ,H. Schol ten. ,R. Roodenrl.J s-. ,· R.RoemËÏrs7,J. Dïllems, ;Ant. v. Huffel, ,R.Houkes. ,A,Koppeie. ,H- •; Overbeek.~F:v. Niel. Res: /iJ',Huysmans.,H.y. Rijn •. ,Ph.de Heer.~ Lei~f J,J.v.Luxemburg'. • .. . . : ,_ 2e tal: J .Frijters.,A,v. Huffel.,H.Helmich. ,A~ITalhain.,A. Bogisch • ..,H.Kops. ,A.v. wxemburg.,, W. Verheggen., J. t 7alsteyn. ,A. Iloodenrijs., e.v. Luxemburg. Leider: H,Janssen 
3e Elftal:_ vr.Huysmä.ns.,Ph.de Heer.,É:~v/d Boogá.ardt.,F.lfo~rik., J .v. Venrooy., 'J.Hugens., c.Ha.ttink_. ,1.u;ners. ,H.v. Rijn. ,J .Goe-mans., c.Dubois .,Leider: J ~v. Ven:rooy. · · 
4e Elftal: 1J.Hillenaar.,G.v/d Steen.,C.::3ierh~ize~:-,1l.Vink:, .. J.Roozenburg.,H,dep. Drijver.,F.Bggisch.,J.v/d Poort.,F.v, 1u.:. xemburg;,H,v/d Burg., G,Hoeks.,Res·: J ,Si_p.jorgo, ,D.v/d Putten~, R,1:7illemsen.,Leider: N,Schouten.-,Sa.menkomst: 10.45 uur Varken-· ma,.---11:t. Beginpunt w.s.M.-Jms, .. :,.., · 
,2!!_Elft~lt~Jao. V, ITesting.,C,Visser.,L.v/d ';;-ai.,F~AJ.bers.,, .. ' P. v/d Salm. ,L,Borsboom.·,J .l!om; ,J .v. Zon,, S:KroonJ,A, Versteegh,, .. L,Niessen, ,Res: J ,Bontje. ,A~Wagemans. ,J ,He ere. ,Leider:A,v/ d nv, ~- · 

, 6e Err.;tfil Ch,Demeye_r. ;À, Veste~.:-,D._Hugens,;J .Nij~. ,11.Hemm.es., -F.v. Deelen.,B,Bes,,G.Luyxck,,L.de 1.'leert.,G.v. Uijll';, 91;[,Vos.; , ·• Leider: A, Voster, ' •· 

, ' 

,, 
Het reBUltaat va., dé vrije _Zondag welke onze elftallen 'g;noten, · · .. is dat o.a.·_ons 1e Zondag a.s. ,'-iederom, in het strijdperk móet · treden mét als tegenstander ITilhelJrius. ITij z~jn er teraege van doordrongen, dat onze jongens weer een zuare opgave te ver11erk- · ken krijgen. Touners de gevoelige 4-0 nederlaág is 011s nog ei.iep in .het_ geheuge.,,"l. gegrift. Ma.ar een gewaarschuwd· mari telt voor twee. Hierbij komt, dat een nieuwe nederlaé.g, ons voorlopig uit !I~ kopgroep zal dr;en tuimelen. Deze uetenscná.p ·zal om .1e zeker :,. '/ tot grootse daden inspirere;:i,, Ináïeri alle spelers, zich hun , taak goed voor ogen houdmi. .en spelen voor .wat zij waard zijn, , .. behoeven wij. voor geen e1lltele tegenstander het .veld. te ruimen,· , . Vooruit dan lui, Lens rekent op jullie • .-. .: - . . · · . , · lfet 2e ontvangt he:t Delftse Wippolder,, uelke club uit, 3 'l'(ed- . · strijden 4 punten distilleerde. De krachtsverhoudingen: zullen " elkaar niet vee_l ont_lopen. Eeli óve:rn:i.nnillg' mo'et bevochten worden, want anders wordt de achterstand te groot. De ranglijst 
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geeft een duidelijk in. zicht in de.nog onbegre.nsà.e mogelijkhede.n. ~ 
De "oudere" garde bindt de stri id aan tegen îïassenaar ;, een,va.;1 , 
de medegegadigden voor de titél~ Hoe kostbaar dè_ piµitjes uit . ' · '. 
deze afdeling zulien zijn, moge blijken uit de eveneens hieronder: 
opgenomen r;mglijst, Ph,de·Reer e~ zijn ~annen ~eten dus wat hun · 
te doen staat. Good luck, lui! 

· ·· wat zullen dé 4e e;Lftallers mee terug brengen V!l-Il hun verre reis 1 
na.i.r Haalilwijk? De resultaten van Viest;Landia 1 punt uit 5 'iîed
strijden doen ons het beste verwàchten, terwijl de laatste wed-. 
strijd ons hoop voor de toekomst gaf; llAn jullie de eer om ons · 
vertrouwen niet te beschamen, S,Kroon en de ziünen branden van-. 
verla;1gen om· er in de nieuwe formatie ,op los te trekken •. De cap
tain zal als m:j.d,oor zeker het goede yoorbeeld geven en met zijn 
voorwaartsen' het vijandelijk doel hevig onder vuur nemen. Het. .• 
doelgemiddelde kan nog wel een opfrissertje velen hoor. De jong
ste Lensers kunnen nog maar moeilijk aan de gang )comen. Een ge
speelde en 5 afgekeurde wedstrijden, is het tot heden bereikte 
resultaat. Ifa;:,.r de moed werd niet verloren en de geest is nog 
prima. Dit zal Velo 5; .dat haar enige- 'iîedstrijd met 7--~ verloor, 
Zondig aan de lijye ondervindén. Zo 'iîas de afspraak toch lui? 
Tot slot onze wens voor deze w<Jek: Veel' zon en daarna prettige 
wedstrijden, 

ECD --------------UIT HE~ JUNIORENKAliP ' 
Zaterdag· 1:T; werd--dewedstrijd VBL0-:-1m;-s E uitgesteld. LElIS D 

. stond met de rilst ~et 5-0 achter, toen besloten v,erd de wedstrijd 
. te staken wegens het slechte weer, · De :;iupillen waren ree.ds in· 
het veld geweest en wisten met· 3-1 de baas te blijven• van OOSTER-· 
}lQYS. Ook de vriends'chappelijke wedstrijd mrs C - 1,m1s E uerd · 
in de rust met 3-1 gestaakt. Zondag weràen alle voetbaluedstriJ
den afgelast en vooral de mannen van·Pier.re van Leeuwen werden ; 
~~~:~oor wel erg_~as.r getroffen, · ______ ~ 

EN HIE
0

R ·zIJlT DE ÖPSTELLilîGEM ; 
LEN§_A:. J,v. Me}zen.,J.v, LuxembÜrg.,.-···- ·····---~À:Hàäsjes., ~ 
ti.v. Blijswijk, ,R.Yiüstèfeld. ,F,Demeyer.·,P,de 1el3U\7 ,,A.v. Looyen., ,· 
P'.i,:/d Valk.,ll..F.oefne.gel.,Ilv, Beek,,Res: :T,Bouumeester~,J,Ilooden~, , 
riJs,,W.Kervel.,R.Becker.,Leiders: ,1",\îalsteyn en. l!,Vink. Samen- ~ 
komst 11 uur Turfmai:kt • · · 

LENS B: P.v. Leermen,,P,Vollebregt.,È.ten.Berge::l!.:v:, lfiel., l 
Alb,R.iygrok,,G,Koldewijn.,Adri Dqyvestein,,J,v, Zuilen.,J,de l 



- 139 ------· ------------------------------~-·.~~~ Iloos;,H.v •. /;lirtum,,W.Regge,;Res:<G.Lam,,J]'.,Schippérs.,J,Jager- ... man.,Leider: p;Juffernians, Sa.m.enkomàt 12,3,0, uur hoék Leywèg ... -.,.·· Vree:;wijkstraat. . · · · · · · · · · ..,_ • ' ·. · ., ;· · .. , .... : .• .......... .. . ·. - LENS C: C,Bogisch, ,J .v/d Gaag. ;.P,Pellekoo·m, ,H,v. HirtUJ11• ,F,. Schippers., G,Lam; ,E,Löwenstein, ,J,.Jagerman;, J ,de Bakker. ,G. v, : Re enen., ,U,.Gèlauf:f;, Ree: ;,. ,lüei;wenhuizen,, J ,ID,typ~rs. Leider·s: , FovoLux:clilburg-·en, J 9Vo passeip.~ ~~ .·., ~ ·· .. t· , ' . . . j. . , •· "' . . - ' · LEUS D_:. G,Lammers, ,J.Admiraal, ,ç.,Botter., IT, Visser~ ,L,JJ:aring,, 1;'.de Jongh., ,B,Her:fkens •. , G.v ._ Iloon, ,J ,Keuls. ,J.,Schouten. ,;i:,.Ifiili:et, Res: A.Urbanus, ,'L,v. Zeè1a.nd; ,R,Iloemers. ,B.B?ort~: ~amenkoms:t 2.30 op het Lens.terrein. Leider: iï,Visser: · ... • . · ,·, .. • · .. ·, ., .. ~~ . . '· ., .... _, .... ,:... -• . ' ~ ''} ~ •.. ;; ' . LEHS E: 17,Gelauff,,J;v; Rijl'.l.,,F,Pèldei's,,A,Speelmàna.,W;v/d • Steen, ,A.Strous. ,M,Semeyn,, W,\'Tiegmans. ~ T.Reydra, 1 C,Böii, ,P.v/ d Broek,,Res: J.-Walla.a.rt.,Samenkbmst 2.15 uur bij •t ïJáchtje (Rertenlmmp) Leider: A.v, Huffel, .. • -~ ... · - : ·· · , . · .. • 1 .~ < . ~ ' ~ ~ Lfill~l'!JPIL.illN:_ IB;den Teuling, ,N,Romijn, ,A. Vestèr., Q,Di,ckers., · · . H.Haket. ,H,Pe.rmentier,, Tj ,17estendorp. ,P,Dek.lter. ,R,Hoogaeg., ._ · ·. B.v. Tilburg,,B.v. Gaalen.,Res: P.Evers,,R~v. Ooyen.,C.Daleman., H,Zetz,. Leidefs:'"J.Goemans en ê.Rattink. Samenkomst 1,45 uur -, v~ V<IP.-•tèrrein., " ' --~-----------'--.'--'~-'---'--'--~--------------.,-----. T E G E N 'i7 I E 
Lens A D,R.L, 
Velo :- - Lens' B . 
Lens C . ..: G, D,A, 
lls.va. , • - .Lens D 
Wilh. ::_· Lens E 

S'PELE.N'. WIJ?·'. 
. · D,H.L-;; 7 gespeeld 7 pnt. : 
·.- ·. Velo . · 3 · . · " · 4 ' 11 ' .... - -GeD'i.A •. 6 '11 , 8 11 " -i.· 

r Ra.Va '7 u, . 9 Il 
Wilh, -:1 .• ,· 11 2 "(l7iTh,:!!!.~iA, 6-1) 

·, 

, . . .. . . . ~· mrzE LEH'S· - JUNIOREN RJZZI,E HOEK. . . . ., De-vragen die jÜÎlie à.ti"vorige keer werdi!i vocrgelegd1 '1'7erden ;• slechts door ééri Juniorl:µl. EJ,llèri goed beantuoord. Dit wonder-ki:rid is de keeper van Lens-E, Bravo, Dilly C-elauf:f!. Van alle;:_ andere opiossingen weid slechtil een' vraag (;'Oed beantwoord. 1to:_ . gen wij deze keer van ~ Junïoreri een oplÓsflillg ontv:imgen? " . Hier zij11 dan eerst de :antwoorden op de :v;:agen van. de vorige week. 1,. De wedstrijd begint met -een ~ed genomen-begini:ichop en dus · niet met het fluitsignaal van de,i scheidsrechter, 2. De doeiirer,,. ·• dedige:r mag ! pai:ise;i achter àlkaar met de bal in de hand,èn, doen, ' z9nder de ,bal te laten stuiten-.; 3. Een :partij .nag' niet· zonder l 
f 

• 
-~-• • • 

... 



=-1AQ_=--------------~-------~~-~-----:----. ----~---------.' 
doelverdediger spelen, 4. Een doelverdediger mag word!l! ~e- -" 
vallen, indien hij de bal in zijn bezit he~ft of zich bu:i.ten he~ 

doelgebied b!lvindt. _5; Al~ de be.l tegen d~op de _zijl~~n st~en. 

grnesrechter komt, moet viordendoorgespeeld, 6, Als b:i.J een lllg'~ol. 

de bal in eigen doel wordt geuorpen, ,,.zonder _dat een speler de ·. 

bal heeft aangeraakt, moet een hoe~èhop (corner) genomen worden, 
Oplossingen voor de volgende vragen worden uiterlijk Zaterdag

avond ingewacht bij dhr. A,v,Huffel, Sne~uwbe.lstraat 96, Al],_e 
Junioren doen natuurlijk mee. . 
1. Wanneer bij een aanval op het doel, de bal, die anders "uit", 

gegaan zou zijn, via de arm van ·den· scheidsrechter ~ 'het do!)l'· 

belandt, is dit. doel:punt dan geldig? 2,, Mag een .speler me.t een. 
houten a:rm (kunstarm) ~n het.spel deelnemen? 3, Is te laag.kop

pen toegestaan? 4, 1Tanneer mag de scheidsrechter zijn beslissing 
herzien? 5, 1!ag een ingooier met zijn bakken op de zijlijn staan? 

6, Mag uit een vrije schop voor een overtreding wege·ns gevaarlijk , 

spel, ineens gedoelpunt worden? 7, 1.;ng een doelverdediger de bal 

ingooien van de zijlijn af? 8, In welk geval wordt de eerste 

speelhelft verlengd? 9, 1Janneer een aanvoerder de toss w,int, ,1at·

mag hij dan kiezen? . • '·. · · JUCO · · · · · , · 

------------------------------------~-~-------~-
BRAVO 

' ' 
De wijze waarop vele Junioren va,µ A en Il gehoor hebben gegeven 

aan de oproep om de zaaltraining te vÖlgen,.is wel;een applausje 

wa~rd, Thans, na de 13e les,_staan er nog 3 geregistreerd die . 

in het @leel niet verzuimden~ !Iet zijn: .Armando Ilaà.sjes,,Jan v, · 

Luxemburg en J ,de' R!los. 4 Andere juniores mogen we ook tot de 
zeer trouwe opkomera rei.enen, met slechts 1 verzuim, Bovendien 

toont de' administratie nog 5 ander!! llRlllen Op de erel:fjst, Dij • 

onze oudste· Juniores zijn er dus. v~len, . die _het belang van Le:w 

en van.zichzelf kennen en er na.ar handelen, Bravo! Het·is ons 

bekend, dat enige· jongelui z:i.ch met een geldige reden veront-
schuldigden. En de anderen? . '. ... , P.J. -
·-~--•4 ·----:------.--------~-------~-~-----

Uegens' plaatagebrek 11::unnen de· competitiestanden niet opgenomen ·.' 
worden. ·· .. · l 

-. -------, ---------- .. ------·----- --
SINTERKLAASJE, KOE NAiL1 BilTilIDT i!ET JE 1üf.CC1rr ! ! ! ! ! ! ! 

,, 
' 

/ 

-----... , 
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;, . . . ' .. 
Woensdag, 1.1 December: L&_ns C-~E-en .pupillen· bij St .Nicolaas in 
. . . -:, . . • . · · Emma, Regènt:aseplein,. 7.00 uur· · · •. . 
Donderdag ;,1.2 Dec~Il).ber: Zaa~tra~g ~eniores in de Da: Costastr. 

· · .,.~ .•• ··.• . . ··Jmuoren .A-B 1J1 Herschelstraat·•. 
,Zaterdag 14 December: Lenf, O-D-:E--pupillen 
Zondag 15, December: . Lens 1-2-3-4-5-B ·. 
~~~- 16 December: Club bij 'Alsem 

S T. lif I C O L A A S \'l A S ::'B I J · L E N S 

. -~ 

./ 

. Een lu;ii:,te=ijke bladzijde in LêruÎ-• ÎlistÖriëÎÎÖ~k is weer geschre
ven. Aan de symphonie der feesten werd een kl'arikschoon rococird toe-
gevoegd, · · •. fr · · · · · · · 
· 8 December half ach:t Piccadilly', stond in onze .agenda. ·De eer

stelingen stonden al om 7 uur oii' de stoep en al spoedig blee]!;,: · 
hoe Siz+t en Tra,_p nog hiets van .bün aantrekkingskráoht hebben ver
loren. Wij schatten, dat rond 240 Lensvrienclen- el} vriendinnen. 
aanuezig waren ,in de rijk. VEir1;si_~tè (IDB,?f p,ager versierde) feest
zaal1 _toen dè vice-voorzitter hèt·woord nam ·om _de feestgenoten 
welkom·te heten. Spreker her:l:rinërde aan de z1êkte van ·11ëvr. v/d, 
Kley, echtgenote van den· vohrzitter; wiens _afuezigheid dus een 
onplezierige oorzaak had, De vefgade;ring stemde van harte in met 
de goede wens.en a,i.n. het 'a,dres v~ de zieke, Op een vraag. va."1· den 
heer. van Luxemburg had ,{;preker mogen antwoorden, '.dat het de echte 
Sint was, die men weid:t\3.,het. welkom zou mogen. toezingen. Om dit 
goéd voor te •bereiden, ,traden .de· heren .Leo yru1 Houtert en )7:i,m · 
Bel;lrens- în het geweer. En toen cip zeker plechtig ogenblik de Hèi
lige mà.i1_zijn intrede déed, gevqlgd door zij"' trouwen dienaar, 
klonk daar in de zaal een machtig welkomstlied. De oude man wás 
zichtbaar·ontroerd bij de enthousiast8 ontvangst. Tl'apadoeli nam 
het wa't minder tragisch op. Hij "zwaaide er ret zijn roede lU:st.ig 
op los. Overjgens keek llij wat stompzinning uit zijn kijkgaten. 



-------------~-----------------
·. ])r geen wonder; immers na een inleidend woord door dhr, P,Ju:f

fe:rma.ns om het<&lel !l'weespan namens allen te verwelkomen, zagen 
·we hoe Trapadoeli zijn masker afrukte (hij droeg inderdaad 
een mombakkes) en zijn ware gezicht toonde, dat échter.niet 
minder zwart was~ "Meester, il; houd het anders niet uit! 11 En 
te:i:'Jltond was het ijs gebroken, Een rustige toespra.a.lç van st. 
Nicolaas, de verbluffende peroraties van Trap. en hun gemoede
lijke samenspraken hielden de aanwezigen geboeid. Van tijd tcit 
tijd werden "zoete of stoute kil'Jderen" na.ar voren genodigd, '" 
En zo za.3"en we de Juniores, Kapelaan Buis, Ma.rietje Iblygrok, 
j.e bu:ffetbazen, de penningmeester, het echtpaar Houkes, mevr. 
Schouten, het bruidspa_ar Miltenburg, Paul v, Boheemen, Bep, · 
Tillemans en Ria P.raalder loon of berisping naar verdienste 
ontvangen, De Juniores zongen een'·schoon Sinterklaaslied, Kape
l.aan Buis bad het over een :papegaai, een matroos en Jelijke 
woorden, 

Màrietje Iblygrok kreeg voor haar broek,· 
De buffetheren namen'Pieters gèstreng'heid voor zoete koek op, 
'ilim v. Boheemen werd verzilverd onder het motto: Let op de 

kleur van het vuile wal3V/ater, • ., 
De verbroedering van het echtpaar Houkes werd gevierd met , 

een duet, Stráf: Huug, moet een avond thuis blijven! 
Mevr. Sche>uten mocht op haar verjaardag Sints gelukwensen . 

in o.ntvangst nemen, Ad mul tos annos ! · - · ' 
Chris en zijn bruid werden door ons jubileumkoqr yer brui-

loft· geleid, . 
Paul v. Boheemen, Lens~ Ind:i;,m::]l dèseyndige, deed sphinxacht ig 

bij Sints belangstelling over: "Linke jatjie! 11 

Ria. P.raalder beloofde groter ondérdanigheid, 
·"Het Bestuur kreeg het recht zich te noemen: Ridder in de 

' Orde van de Taai-taai-pop; versie;t'd met de Zilveren Zwaarden,. 
Bep Tillemans werd.door Tra:padoeli in.een van diens snaakse 

buien omgetoverd in een negerin, eerst in' een pseudo, later -
o schrik!. - in een echte. Dit deed de deur dicht: een waardig 
Apotheose!, . ~ ~ 

Toen regende het geschenken, grotendeels in stijl met de . 
goede naam v:an Lens, helaas hier en daar in afwij)dng met de 
goede vorm té, zelfs al té schraal, 
' Nog maakten de hoge gasten een· ereronde en stegen ueèr te 
paard, En heel·de fe?stzaal jubelde het uit: De.g Sinterklaasje, 
dag, dàg, Z11arte Piet! · 



- - - - . - ·,- 14,; -__________ ..,.,.. ______ -:---______ ,.. ___________________________ :;:: __ 
- Tot ·kwart voór· twaalf. bleef ··de Lensclub nog. bijeen. 

,; . ,_: ~- ' . . . , .- .. .;,. :, ., ' . . - -
îlie waren het_, die overigens deze avond tot een succes maak-

ten? Alle aanwezigen" (niet •dë thutsblijvers) de Pé-P~, 'de fruit
leverancier van Egmond,_ de banketkunstenaars Va.?l Kempen, B:l.jfsma. 
én Roqdenrij~, de SO?l€;'-i!Jinge:;- Jan Reinhoudt, Wifu Bierens en Jaap 
Visser aán _de vleugeJ., Leo 'Van• Houtert,. Ursula Becke:r:,. Henk Kop:1 

__ .- ·. eh Ha:rrie Prins. Aan a:H~h _hartelijk dank! - ~~ J. : 

p.s. Op groen 81 ~n groen 207.ka.n nog een prijs worden afg~haald. 
~s: Clubavond 16 .December.· · , - ,_ ".. \, , · .: - - . -

• Gevonden: 1 Shawl, adres Gaslaan 54. , ; ' --~----- --:-----------------~----~----
P R O G R .A'M hl 'A · S ,EN I O R,E N 1!) .P.Jlt.9.]LMJL]!.J! . 
2.00 uur ESdo :- Lens '1, -_ "· ,Schimmel!leg te;rr, Or,-;-~~uw .: 

12,00 uur Hestl,2 - Lens,2. · Naàll.wijk -·• · 
12.00 uur H,B,S,5 ~ Lens 3 Houtrust 
2.30 uur Lens 4 -:- D,D. V.K.;2 veld 1· lokaal 1 ~ ,_ 
2.30 uur Lens 5 :- Spoorwijk. 5 __ veld 2. lokaal 2_ 

J?. R O G R Uil! A J U 1f I O R_)jL!l'_.J!LJT_~_P_!J_,P..1_1,__!,~~.11 -
Zaterdag 14 D_e~~mbeF..:.: 
· 3.00 uur Lens C .. - Gr,W,I~ .Vac. ··-· veld 2' 
3,00 uur R.K.Ä.:V. V .-'Lens D ·-, , • Leidschendam 
3 ,00 'uur Valkeniers-Lens E Hoornpark 
2.00 uur G.D,A_.B, --: Lenspupillen Loosduinen . • '" 

Zondag 15 Decèmber:t - - _ ~-- -
1.15 uur Lens_ B· -- G,D.s. n·- veld 2 lokaal 2 --· _ -------------·==~~~--- ----------------------~ . ' ' . . ,-.•1~, ... -- '·_ ~ .' 

D E E, C. O, - ·B L A A S 1r -_- A. P P 'ti: L. . . - .• 
1e Elftal: A.ten ·nam, ,A,Hoefna.gel~ iH.sÖhÖJ.-~~n. ;R.Roodenrijs,, · 
R,Roemers, ,J ~Willems,,Ant. v. -_Hu:ffel:. ,-H,Houkes. ,A.Koppelle., .,.. 

_H.Overbeèk,,F~v Hiel.,Res: ,7,Huysmaris.,H.v, Rijn.,Ph.de Heer. 
·Leider: H.J •. :v. Lu:x:èmburg '.". ;- .; · - · . • _ _ 

--~~.:.. .:[ :Frijtèrs. ,A.v •. ,fü1ffel. ,H,Helmich, ,A,Walhain, ,A. -
Bogisch.,H.Kops. ,A.v, '.Luxemburg; ,w. Verheggen. ,-J ,Walsteyn.,A,Roo
denrijs, ,C,v. ·Iiuxemburg.,Res: -H.v/d Burg; Leider: H,Janssen. · 
Sain!)llkomst: 10.45 uur Varke!llllarkt, beginpunt il,S,M.-bus, · 

'. . .. . ~ . ~ 

3e Elftal: W,Huysmans,,P'n,de H\)er,,H,v/d Boogaardt. ,F.Mou:rik., __ 
J ,v, Venrooy, ,,7.Hue;ens, ,C,Hattink. 1 1,Ullers • ,H.v,· Rijn.-,J.Goe-
ma.ns. ,C,llubois, ,Res: J.:Bontje.,M.Hemmes. Leider: J,v;· Venrooy .. 



:-211.:.=-----·-----· ~--------------,.-------~-----,.,-· 
g.e Elftal: w.Hillena.1,!,r., G. v/ d' steen~, c.Bierhuizen. ,B.Vink~, · . ; 
J.Roozenburg.,A.v/d Valk.,F.:Bogiscli.,J.v/d Poort •. ,F.v. Imcem
burg.,H.den Drijver. ,G.Hoeks. ;Res :H.Naa.stepad • ,mi.Demeijer., · 
J.Sinjórgo.,Lèider: N.Schouten.~ 

~lftal: J.:ac .v;' îl'eii:tirig~~L. Visser. ,L·.:V/d wa1: ,''.F.'Albers. ,P .... 
v/ d Salm.·, L,Bcrsboom~ ,J .Bom., J. v. · Zon. , °13 .Kroon., A. Versteegh. • 
L.Niessen.,Res: JJièere.,J1.y/d l'uttl\l,n.,G.v.: rlijk.~B.Beà. Leider: 
.A.v/~ Kley. . . ·, ·., . . .· , . . . 

De tweede achtereenvolgende vrije Zondagmiddag die·=· alle 
Lensers ten deel viel, hebben w:1-j benut om een voorbeschouwing 
te schl'ijvén voor liet programma. van a;s. Zondag. Van zelfspre
kend met gemengde· gevoelens, want deze. tijd va..'1. het já.ar kan 
ons neg vele ·verrássingen brengen. Het' 1e .elftal _zal de str:i,jd 

·e.anbinden tegen llado, wäa:t:van de t~uiS\vedstrijd•in.een prachtige 
6-0 zege werd omgezet. ll9gen wij op een herhaling rekenen? On,-= 
getwijfeld moeten onze voortrekkers hiertoe in staat worden ge
acht, temeer da.er zij het vel~~ met de wetenschap, dat wij 
alleen bij overliinningên bij· de l:.opg:r·oep blijven behoren. ' 
Het 2e trekt naar Naaldwijk om .i1èstJ.andil. 2 te bekampen. Commen
taar is hier.feitelijk 9ve;rbodig, omdát elke Leriser,weet, dat .. 
het zeer veel Elnergie kost -0m uit het i,·estland' een overwinning,. 
te halen. Vooral nu Westlandia aan het hoofd van de ranglijst 
prijkt, wapht onze jopgens een !i!Oeilijke opgave. ~n reden te
meer om direct flink aan te pakken~Eln te vechten tot hèt. eind:.. 
signaal klinkt. Zet em op, lui! . ~ . • ' 
Vol spanning zien wij het resultaat. tegemoet van Philip .de Heer 
en zijn -manne?+ in de grote strijd tegen H.B.s.5, welke leider .. 
tot heden uit 6 wedstrijden 10 ;pnt. vergaarde .en een doelsaldo· 
heeft van 37 voor en 7 tegen. Het zal dus spannen op Hout:rust, · 

. maar wij achten lwt 3e toch wel in ,staat de kraá.ien te plukken. 
ful_len 'l'le het daarop dan hou.den?. · ·. · 
Het 4e ontmoet :o.D. v.K.2-, he.tgeen o.i. een gelijkwaardige teg:en. · , 
stander zal blijken te zijn. D,e ,_kans om twee puntén te· bemach
tigen is dus• bij voö~baa;t niet uj,tgeslotèn. ,Aan jullie de taak· 
om deze kans te ,;Tijpen •. i - , · · · · 

, 

Het 5e elftal heeft in de ontmoeting tegen Spoorl'lijk 5· een goede 
~ op succes._liaar onderschat. de tegen1'!tande:r niet, lui!· 
Gelukkig hileft o~s 6e elftal nu . een v:r-ij e Zondag. in het vooruitzicht 
om van de ve~oej.dheid yan de 6 •afgekeurde wedstrijden wat te be;. 



,, 

---,.,-----. _..,,......,....;:..,=.,,,=·..,,....,. • ________ __:_!15----
komen. De moed niet .ve:r,-lorel:_l !J.op:r,, ·want eens "sii. ä11eá 'regkom. 11 

Spelers, van het 1e ! Na de :training komen we sa.mep. in, ·Fmma, Re- , • 
gentesseplein! Denken juJ.;lie ~. om? ·· ' >- ·::&:o,. . . • • , '. ; 

~ . ----~.:._._:,__ " ' ._ '~--~---:-~-.-:----------=-:-~~ ·••-' ·•. 
UIT .HET "J,UNIORENKA'MP·'.,, , •. ,., .. 
Wederom wérdëna.lle- Juiiiórenwedstrijdèn,Ï1.fgélast ~· Koning "Wmter" 
ën Koning "Voetbal II hebben' ~et 'îninder. goede voorbee+d:· van.: ahde-' · ~-
ren ovérgenomen en .zijn aan het".veohten geslagen..· il.èeds heeft 
Zijne Koninklijke Hoogheid .. Koning ·Uinter éen 3-:0 voorsprong op · •· .. 
zijn oonèu=ent., J\looht. Koning v;oetba:l .. deze. week ·de. eer n:i,et N.d
den, .dan ·moeten wij tot ~lf J~uari wacht.en om weer, ·een o_ompe--
titiew_e_dst:r.:ijd t_e kunnen spelen,.",. . ,, · . . . . . . .. -: . . .' ., 

' ~ - •' -"• ~ . . .. . ,._ - •, .. , . ,. ' 

p .E·L AAT ;s ··'ll E •· il_,9..JL.lU[::::Y.A !i: __ ._1_.9; ~- ?f Jr.. '" . 
_g:NS A:.mooht alleen,maar toekijken,hóe G.D,J\:. d.e.·eerste plaa'ts .. , 
van haar heeft overgenomen. Én a.s. Zond.àg zullen - a+s de .voor
tekenen. ons. niet bedrie~en - QiSteps en i ~va, dat voo,;rbeeld• vo;I.-

. gen. Lens .A zal dus wel naar de '4.e ·pläa.'t13 áfz?,!;:ken, · maar Jan en · ·, 
zijn mannen· komen' in Janüari tértig~ • Hoe,??? ;Dat ·1ru.it' U Donderdag
avond aan Lehs A zelf vràgen! ! ,: · · · · •··•,. ~ •'_ --•·---
LENS B: krijgt evenals het A van G.D • .A.. éèn r.acht.mè=ie!Een ge
lijkspel betekent het verspelen.:van de bovenste plàats, lui! . 
Tegen G.D.s. :wordt het,cl,ui? goed',o;pletten. ·Pierre. houd.je ro~r .· 
recht! ! , > · _ · ~ 1,- _:..:. ,:· .: , • .• , .... • ·•· , · . ! ; 

LENS· C ~ i!,3 i ~jdens- çl.e ,gedV1o~e1_i· pa.uzé de· g~l"l,kigste jun~orèµ- · 
ploeg. Zij zag hoe naar concµrre;i:itën het ell::aar"m.Q.eilijk 'maakten i 
en verhuisde zonder s!ag of stoqt yan de 4e naar çl.e· 3e_ pîaats. · .·- · 
Indien Lens-C .kans ziet.· .om Gr.W.II-Vac aan haar .z.'egeka:r te· bin- • 
den, dan bestäat zelfs· de mogelijkheid, dat de ?e plaats· van G. Y·'. 
D.A. (G.n.A; zit ons· and.e;rs wel •aardig in de .\7ielen, z~e ook·. · , 
Lens 1i. en B) '7ordt overgenomen. :.· ·•·., · : . - · ·. · ' · · . , 
LENS D: gaat weer :de reis nàsr;Leidschendam maken en zal_ cle pap -, 
wel erg heet opgediend krijgen. Wim Vissér en zijii llÎamlen zullen f~ · 
echter trachten ;in de pap van R:K.Ä~V.V. wat roet.te gooién. 
I,};!n gezellige maaltijd wordt het dus! 

·LEtm E: moet ook toezieiî,· dat v'èlo 3 wedstrijden meer lieeft ge
speeld en 6 punten meer qp haar lijstje heeiJ staan. Onze pa- ,. 
pieren staan tegen Valk~iers echter· goéd. Een zeer moeilijke 
competitie_viacht_öµs, jongemil Goed aanpakken dus!! •• 
1~~- t-"lI.?Il!l·H'.;. Onze ·.iénjaminnén zUllen weer ee."'l. nisje naar Loos~ 
·dûinen maken. JDan·leuk partijtjé.," w;:i.arin onze -jo11áens een moqie. · 
gooi ~fn .naar ' · . • : · 



\ 
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0 PST ELL IN G t N: • 

LENS B: P,v. Leeuwen.;~,Vollebr7gt.,E.ten_Berge.,H.v~ Niel,,'· / 
.Alb, Ruygrok,,G.Koldew1Jn,,A,dr1 lluyvestem.,J,v. Zuilen.,J.de 
Roos. ,H.v. Hirtum. ,11.Hegge. ,Rês: · G.Lam. ,!.i',Schipp~s,",J ,K:uypers. ,: 
c.Hillenaar. ,:\'.,e~ders: J .,ral~teyn _en H, V}!lk · · 

mts C: C,Bogisch.,J .v/d Gaag, ,P.Pellekoorn.,:M.v .Hirtum,,F.Schip-. 
pers, ;G,Lam, ,J .K:uypers, ,J ,Jager,p.an.,J ,de Bakker,, G,v. Reenen •. , , 
M.Gelauff.,Res: A,liieuwenhuizen, ,E.Löwenstein.,Lei_ders: J .v. 
,rassem en F,v. Il.lxemburg ,, .• 

LI::HS D: G,Lammers, ,J,Admiraa1.;c.Botter.,u. Visser, ,L,Haring., · 
F,de Jongh. ,B,lierfkens,, G,v. Roon;,J .Keuls,,J ,Schouten.;L,Ha-
ket. ;Res: A,Urbanus. ,L,v •. Zeelá.nd. ,R.Roemers. ,J .Boortman,, 
Leiders: W,Visser en P,Juffermans, Samenkomst: 2.00 uurBlauwe , ' 
Tram Hertenkamp. ' · 

LEiIS E: \l,Gelauff.,J.v. Rijn.,F~?olders~,A.Speelmans.,ïl.v/d. · 
Steen, ,A,Strous, ,:r;;.semeijn., \i,\'/~eg.nans., T,Heyd.ra,, C,Bon., P.v/d 
Broek,,Res: J,Vfallaart.,G.Blonk, Leider: A,v. ~el, Sa.Inen- · , 
komst ·2.30 uur precies .(of vroeger) bij halte Tram Turfmarkt. 

LEl:1S PUPTLT:JI&. H,den Teuling, ,lT,Rcmijn, ,A, Vest er., G,Deckérs;; 
H,Haket. ,H,Pa.rmentier., Tj ,\lestendorp. ,:!:'.,Dekker. ,H.Hoogweg., 
ll,v. Tilburg.,B.v. Gaalen.,Res: P,Evers.,H.v. ·Ooyen,,C,Daleman, 
H;zetz. Leiders-:• J,Goema.ns en é,Hattink. samenkomst 1,30-uur 

· eindpunt lijn 5 Appelstraat, ~. ' 
JUCO ---------------------·--------------

KRAB'llELS VAH JANT'JE, '\ 
- Het is -èëiireii; vai-i betèi~èrtl's";à.ät'Lenig en Snel langzamer-•' 
hand tot de grote 4e klas verenigingen ,is gaan behoren, Daarop 
zijnw:i,j allen terecht trots.,.·/·· 1 .. ,:_ . c-
-, Voor deze gróei zijn verschillende. oorzaken aan. te wijzen; 
zoals: de prettige geest, de aparte sfeer, de goede interne 
organisatie, de goede leiding, de onderlinge vriendschap enz; 

liaast de · grote J,ern vàri leden en dor.ateurs staat, een aantàl 
symphatiserenden met onze vereniging, welk aantal niet in cij
fers kan worden uitgedrukt, Deze symphatiserenden zijn van ... 
relatieve waarde, hoewel diê niet ma.e,- worden ·onderschat. Die' 
waarde bestaat niet alleen uit hun steun in de vorm van de •' • 
entréegelden bij de wedstrijden; bela.n.,'Tijker is hêt propagàn.:. • , 



. ,_ 141 ------------------------------------------------distis·ch element, hetwelk: er în schuilt. Lia.ar men zal het met 
miJ eens zijn, dat zÎj toch niet de "levende bestanddelen" v;ormèn. Hiel' ligt een prachtig terrein braak voor de Pépé, want voor 
alles heeft een club, indien zij. een levend organisme wil zi;µi, 
werkers nodig; werkers op het groene ireld, werkers achter de 
groene tafel. Voor. dèze laatste _,categorie b'estaat gewoonlijk on-
voldoende belangstelling. Jammer, want er is imnrers in een ver
eniging zoveel te• doen: Het is een · schone taak te trachten de 
passieven tot actie aan te zetiien~ •· .' · . ·· . . ' 

F.en club· zal nooit iets bereilien :... oin maar niet te spreken· 
van het behouden van een bepaalde positie, want dit laatstecis 
nog moeilijker dan het eerste -,, indien de stu,1ende kracht der 
werkers ontbrèékt, \Ie weten ,l!laa_r. al te goed, uelke een zware ;-,
strijd om. het bestaan ook in d~ voetbalwereld ,;;oedt en met :welk, 

, een gro.te; doch gepaste verbetenheid die strijd moet worden g-e, 
voerd. Ziet slechts naar de afdeling, ·waari~1 het eerste elftal 
is ingedeeld; bijna alle clubs ljijn vàn gelijke kracht. Het is 
dus wel een zeer moeilijke opgave, de,erepalm te bemachtigen. 
Tu toch raoet het daarheen, want slechts een goed resultaat zal 
de groei en bloei van Lens stimuleren; we moeten omhoog! Daarop 
zal dus steeds het oog gericht moeten zijn, 

Hoe wordt dit bereikt, hoe'kweekt men kampioenen? Deze vraag 
. is vooral de laatst.e tijd een onderwerp Vau diepgqande' beschou
wing en gedachtellVlisseling geworden: De voetbalmarkt wordt over
stroomd met boeken over spelsys_temen, conditie- en mentale trai
ning'enz. terui;Jl de sportpers hiiraan week aan week a:r:tik,len 
wijdt. Men. zal over dit onder11e:rp nooit uitgesproken raken, om-· 

, dat het _zo veelzfjdig is en de meningeji ~o uitee,tlopen. · Het. sta~t 
echter vast, dat het voetbalspel·de laatste jaren een evolutie 
heeft doorgemaakt. Er is veel. vêranderd. Het spel is meer be
studeerd, meer berekend gm1ordeii. · , ·· 

Ik behoef dan ook niet op het grote belang van de training te wijzen. Daarover· zijn de geleerden het volkomen eens, en· het is 
onbegrijpelijk, .dat de training na.ar ik hoor, bij Lens slechts 
matig wordt bezocht •. Hóe komt dat?_.Zien de spelers het grote 
belang van de training niet in? .. Ik uil niet beweren; dat• zij de 
betekenis er van onderschatten, maar desondanks trainen zij niet. 
Zij schieten hier ernstig te kort. ïîatuurlijk is het geLJa.kkelijker 
thuis te blijven, aangenamer de bioscoop-te bezoeken, te gaan 

/ dansen, Haar zij, die er zo over :aenken_, zijn dé wa'?'e broeders 
niet, Zij missen datgene, dat allersorst nodig is om succes te 
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"bereiken: d_e juiste intentie. Training is niet alleen een. alg~ 

meen clubbelang, Iedere speler individueèl moet beseffen, dat : 
de sport waaraan hij zijn hart heeft verpand, hem slechts dan_,de 

grootste voldoening kan schenken, .indien hij tra.cÀt zijn pres~
taties op te voeren.-Dit berèikt·hij alleen door studie, in de

voetbalterminologie training geiiaamd,. Hoe wil men ·met een elftal, 

waarvan enlqüe spelers wel en de overigen niet tra:(.nen, iets be

reiken? Hoe zal daarin een teamgeest, saamhorigheid kunnen groei

_en? Laten zij, die een mea culpa móeten uitspreken, van de dwa
lingên hunsweegs terugkeren in het belmig van de club; ter ver

hoging. van hun eigen genoegens. 
-Wij dienen strijdbaar te zijn; wij moeten de vlam aan de pit 

houden; zoals zo kernachtig staat geschreven in ons zilveren 

jubileumboek, Dit begrip is ons niet vreemd; het hele leven is 

strijd. Ook de sport kent strijd, zij het dat dit een sportieve 
strijd is, althans behoort te zijn, --

Gelukki..; zijn onze 1e elftallers hiervan doordrongen. Ziet 
slechts welk een fighting spirit zij Zondag aan Zondag in de. 

~,are ,1edstrijden demonsi;_reren, \las deze geest niet vaardig over 

hen, zij zouden nimmer een prominente plaats bereiken~ Het is 
zaak deze strijdbaarheid, deze vechtlust aah te wakkeren. ,Naast 
de lichamelijke oefening, dus een geestelijke pil. '-

Maa~ niet alleen het 1e elftal; de gehele vereniging moet _ 
strijdbaar zij"n: de spelers o:p het veld, het Bestuur en de Co~ 

missies achter de schermeh, Deze- strijdbaarheid, geplant op de. 

voedende bodem van clubliefde, geënt met opgfferingsgezindheid, 
tröu"ii" en vriéndscliap moet ;ITUCht dragen •. 

Laat deze· geest allen doo:roririgen; toont daadwe.rkel:Ï:jke be

langstelling, Bezoekt de wèdstrijden en:~uet die alle<,n van het 

1e elftal, maar ook van de lagere elftallen en ver6·eet vooral 

de Junioren niet. Want slechts als héél Lens activit_eit ont.1ik-
kelt, zai het werk slagen. - - -

JAN KNUT 
✓• 

----------------=----~--------------.-==-- ============·=---~--,. 
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Weekb,lad van de Haägse R.K, Sportvereniging 1eni5 en Snel 
Opgericht 18 Dec, 1920 • '.ilS: f:iecretariaat :· Gasla.an 54 
· Terreinen: Zuiderparki ingang Vreeswijkstraat 

· ·Reda.ct:i.e, P.Juffermans.;en Jac. v/dID.ey 
Redactie-adres: .Amatidelstr~at 51 
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LENS' ZAKAGENDA.;~ 
=-=--'"--' ---•-------------·"- ., . - ~ .;Oensdag 18 Dec<ilmber: Verjaardeyg van Lens, ,Jijri club wordt -

· · 26 ja.ar:·:;:sestuursvergadering bij ·dhr._ 
~ J ,v,. Lw:;iimburg, Copernicusstraat 56 , 

Donderdag 19 DecG1mberi Zaaltraiµing voor Seniores in de Da. 
Cóstastr~at, voor A en B Juniores in de 
Herschelstraat 

Zaterdag 21 December: ' . 
Zorida.g 22 December:-

Lens 1 ~-e ,klas Juniores . 
Lens 1-2:_3-5-A-B · . ., .. 

,fu~ndag 23 December: Ex.tra clubavond! ·----~--·· 
L E 1'f I G en S N E 1 26 · J A A R.. 0 U D! ---- y----------- •/ -·--· ----- --
... . • 23 DEC~IBilll J.946. 

,, 

GROTE Vf:R.Jll.A.RDAG~~UIF 
.0:\ 

/ in è 
.. " 

C A F lil .. A L S E I,, 
.i..PELDOORifoCF$LA .... H 46 

DE PE-Plil IS RLL:DS OP JaCHT, 
... . . 

og Ui IillRSTDlli 'V.!U, \!lLD 'i'E V vORZilillI, ., . 

- A A l'! V A N G~ ·s.oo u u R, 
•• ----- ____ , ___ ... , .. <"" -- --- -----

Iedereen is welkom. 
Dus_ óók _de fud-leden! . 

. ' 
. . 

HET BESTUUR WBl,f:iT ALLE' LESERS V.AN DE LElföREVUE: 

E E N Z A L I G · K E R S T F E E S T! 

. 

\ 

., 
, 
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Op 18 December, ,juist-w~eer U deze Lensrevue ter hand 
neeint,. viert Lenig en Snel haar 26e verjaardag. Het is al _ 
,,eer een jaar geleden, dat -he!)l è.e ·vereniging .. in nerveuse 
spannil:ig verkeerde over de vraag: "Hoe zal ons zilveren Ju-; 
bileum verlopen?" Dhr. lîuyten: en· de zijnen telden de dag·en _ 
af, die hen neJ van Zondag 23- December·scheidden. De recep
tîeen réünie op Zaterdag waren een groot succes en Zondag 
met de plechtige Heilige lJis, gemeenschappelijk ontbijt en 
een lmalavond in de Dierentuin, spanden de kroon. Rond Kerst-

: mis en lUeuwjaG.r tro:ffen uij _ elkaar ondanks barre koude op 
het groene veld en leefden m_ee met het Jubileuni-voetbalto~

. nooi • 
.AJ. met al verliep ons feest beter, dan wie onzer :had durven 

. hopen, Met genoegen denken we daaraan terug. 
·E,en jaar van sparmingen, •zorgen en onvervulde wensen ging 
voorbij. Ons 27e levensjaar ga.w1 we vol goede moed· in en 
hopen, dat vele van onze .wensen vervuld zullèn wordèn-. Op 
dQ eerste plaats die t.a.v. onze terreinaccomodatie. Hoe 
mooi en gezellig ons te=ein in het Zuiderpark ook lig:t, het 
schiet in. de voornaamste eis - bespeelbaarheid, ernstig te 

,-

. 1ro·rt. Daarin moet vera.."lderil:ig komen, En' zijn ue goed geill
formeerd, dan bestaat daarop een redelijke ka;w. ilisschien 
zelfs in het v9lgend seizoen. Tot zolang lui, da tanden ex
tra op elk=, oni on\J.a,"lks alles goede :resultaten te bereiken 
en ..... vechten tot het bittere einde. :;ïen de schoen past •••• 
Gaan '78 verhuizen naar een bet~êtbaloo:rd, · dan hoort U ..; 
daarvan en laat de Pé-Pé U zeker niet met rust. 1 

Onze 2Se verjaardag· yieran uij · evenals vorig jaar op 23 Dec. 
Ditmaal niet in de Dierentuin, maar op de clubavond in ·café 
.AJ.sem, .àpeldoornschelaan 46, 
Die avond geeft de Pé-Pé iedere bezoeker de kans, zijn 
Kersttafel met een heerlijk stuk ~ild te verrijken, 
Voor de luttele cijns van f.0.50 (wie zich geneert mag ge
rust meer geven) kunt U meeloten voor een Kersthaas en te
vens deelnemen aan een zeer eenvoudige biljartcompetitie, 
waarbij îeder - dus ook een niet-geroutineerd speler - de · prijs.: 1e een konijn, 2e een poularde kan behalen, -
Is. dat even wat? ilsem moet die avond: uitpuilen. Vie op .dit 

. a:;;,pèl ontbreekt, doet zicJ.:izelf ho::;i~loos. teko:rst ! • -· · 
De klap o_p de V\\1,U'Pijl:--Een Oil:zè:r leden stolde tevei,s 0en . _ .... -. --· ' ' \ 

t , ~ ~1 ' 



, 
, - 151 · ----------------~-----------

· kolenbon beschikbaar!. • 
----,-,-~--'-'----

· V A N · H E T · S 'E C R E T A .R_J_.,l~ , 
BEKENDE ADRESSEN: . . · ,., 
Voorz_itter: Jac. v/d IO.ey, FrambozensÎ;1:-aat, 45 Tel, 33-. 88,42 
Secretaris: A.v/d Kley,~ Gaslaan 54, Tel, 39.a3.q5 
Pe1mingin.: W. v .J?gheemen, Okkernoot.straat 1? 
·,7edstr.secr. Sènioren: H;Houkes, .2e Schuytfjtraat 60 
Wedstr.secr, JwÜoren: A,v.l'fuf:fél, Sneeuwbalstraat 98 

NIIU'JE LEDE!.,: Junior:;J,Linneweever, veste:inde 32a , 
--· • <- ' 

IUE'JUE DOU.ATEURS: Dhr. A.1innewe.ever _Sr. :Westeinde 32a 
, ..... _ ~~vr. A~ 11 - Il , 

J. 
1Iej.A. llc ~: . " 

])hr , ./J. Il 11 

Dhr. A.ll,.;. \7ij·k, Deilerweg 11·3', Wassenaar 

,,@RES'JI!I.?.!9_Il'TG1_ A, Vester, naar 1e v/d Kunstraat 13 

LENSREVUE, ·Nogmaals heri11nerên wij onze lezers er aan, dàt het 
niet -ontvangen van de Lensr_ev,la, , direct ,?-2.ÈE}.f!~},_ij!i:_ moet worden 
gemeld aàn het Secretariaat Gaslaan 54, . . · . · , . . . . ~ . . 

VOETBALSCHOElIBN; 'Het secretariaat ontving de laatst~ weken een 
·stroom'van brièven over aalivragen'van voetbalschoenen bonne,1; 
Het is helaas niet doenli·jk, dezen schriftelijk te beantwóorde12. 
_l)e situat:i,e is momenteel ?.o, dat hog even geduld moet worden ge
oe:fenq. De aanvragers kunnen er ec;llter van verzekerd zijn, dát 
zodra enige toev/ijzing loskomt, zij naar volgorde vaI_J. binnen
komst onmiddellijk hiervan kennis zullen krijgen. &ecretaris 

. , A.v/d KLEY 

RIJST ROEST OJ'TZ~ SPIEffli ,I'Jl,AR01[ .JUIST llU: TRAINEN, TRAilL;N! ! ! ! ! ! 
• 

' P R O G R A 1l lJ A S E N I O R ES V O O R .. l!!! D E C E i~ 3_ E ll 
2.oo_uur Esdo 1 Lens;1· -SÖhinL!elw_eg, ter. o:r:-Bl.2.uw .-, • 

12.00 uur uestl.2/ ·- Lens 2 lfB.fl,ldwijk . 
. _12.00 uur H.B.S,'5 . . Lens 3 . Hoµtrust , 

"2 • 30 uur Lens 5 .'. Spoorwijk · 5 .. te=ein 2 . . . .. -

PROGRAMMA ·JUNIORES ,. 
Zaterdag 21 Decemberkomen bij~gunstïgweer en zachte bod~m de 
volgende 4e klassers naar het velá: L.v, Zeeland. ,J,.:Soortman., _ . 

IJ 
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B .Bors b Oom. , R. Roemers .', A• Urbanus• , J .Keuls • , G • La.mme:Z:.s ~ J J ~Admiraal, ,c.Botter.·, w. Visser, ,L.Háring. ,B ,Herfkens., G. v .Hoon., L.Hak:et. ,J .Schouten. ,J, 1/allaart ._,G.Blonk., W.Gela.u.ff, ,J .v~ . Rijn, 1F,Polders. ,yr,v/d Steen,. ,lii.S~meijn., Ç,Bon., S,Bleeke-molen. · ·' · · · Zondag 22· December:. .-
12,30 uur. Lena A - Lens~ terreinJ 

' U I T S L A G E U V~ A lî 14 en 15 D E C E_E )3_1')..:B_ Lena 4 D,D, V,K.~ 1-1 
Lens C Gr,W,II va.c 9-:-1 
R,K,A,V,V, Lens D, ~O ... 
Va.lkeniers Lens 0-11 . 
G, D,A. B Lens ~J?!:.!len 0-4 
V A U --1?_.Q_pJ,,_I,_,.T_O_~]).J) E L . In de chaos vru~ rode strepen op de af'keuringslijsten, prijkte, Lena 4 wonderbaarlijk zonder doorhaling. Dies ging Le.na 4 - , D.D,V.K,2 door, En dan ziJn er nog boze tongen die beweren~ dat Lens een slecht veld heeft! liet is me niet bekend of er ijspegels glinsterden 8,slll é).e éh-aa.d vm1 de a:frà.stering; ma.ar wel. vermeld het wedstrijdrela.as, van kou en gladheid, De wan;_ )10:pige pogingen va.n 2 LIS.al elf spelers om in evemvicht te 'blijven, lukten :bovendien en voorts· is er nog gevoetbald, niet gek gevoëtbald ! Zeker 'niet als we in aa.nmerkin& nemen, , · dat meerdere Lensers de warmte vru1 het haardvuur verkozen bqvell de warmte van de ka,mera.a.dscha.p. . De 1-1 is een zeer ord,entelijke: uitslag , bereikt onder lei_: ding van een referee, wien~ onlro.nde werd geca!!louf:).eerd door ee,1 oude:metse gemoeà.ciij)meid, .zowel in optreden als uitel:'lijk, liet die ene punt, waren: beide part'ijen c~ntent,v/d X · 

DE .. b. c,' 0, BLAAST A P P t L 
1e Elftal:· A,tenÏiim:",~:îroëi;ÎiageÏ, ,H. ScÎiol ten. ,R,Roodenrijs-., / R, Ro:emer:;:, J ,\iillems.; l!nt. v. Huff el, ,H.Jioukes., A~Koppelle.; . H.Overbeek, ,F. v. }rie),. ,Res: Iï.fülysman. ;,r. Roozenburg,,Leider: · ~ ,J .v. Luxe:ciburg , '· 1 , · 

2e ElftaL: J,F.djters.,A.v, Hui'fèl.,H.Helmich.i,A,,/a.lhain.,· A,Bogisch. ,H.1.ops •. ,A,v, Luxemburg. 1 W, Verheggen. ,J ,Walsteyn., · A,Roodem;ijs., C.v~ Luxemb=,g, ,Re:i: G,v/d Steen,, C,Bierhllizen,', IT.v/d Burg, Leider: H,Ja.nssen., Samenkomst: 10.45 uur Varken-
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3e· Elf~~l; :r.Huysma.ns. ,Ph.de Heé::,n·;v/d Booga.a.rdt. ,F~Mourik., 
J .v. Venrooy. ,W.Hugens., C.Hattilll;:.,L.Ullers, ,H.v. · Ri;jn. ,J .Goe
mans., c.Dubois., Res: J .Boutjé. ,H.Hemmes. ,H.den_ Drijver. ,Lèider:' 
J.v •. 'Venrooy:'\ . • . '· ·. _ ·, · · . , , 
5e Elftal:_ Jac.v. West ing. ;_c. ViSS·é';, ,1.v/d ,lal. ,F.ilbers. ,P· • .;; d 
SaJ.Jn., L.:Borsboom. ,J .Bom., J~ v. Zon., s.Kro_on.,A, Versteegl'!,~ ,:t.Nies- , 
sen.,Res:. J.Heerg.,D.v/d Putten.,G.v. ·,,ijk,,B·,Be1f. Leider: A, · · v/d Kley.- •. · · . : ... · , • . · ·· 
Het progrwnna voor· Zondag is gelijk aà.n 'dat van Zçnda~ j-.1 •. mét :. 
uitzondering _natuurlijk van. de wedstrijd van het 4e, dat met aan,. 
r..arding van alle risico 1s met D.D. V.K.2 de punten deelde.· , . . \ianneer de Bilt ons dus deze week van gunstige T1eerberichten 
voorziet, treden 1,2,3 en 5 in het veld, wè "kunnen ons wat de 
voorbeséhouw:Î.l'lgen betreft, ,een gemiJ.l,-..kélijke avond· bezo),'gén en dé 
lezers verwijzen naar het geschrevene vàn vorige weèk. 
Toch moet ·ons in vèrband met de eryaringen van Zondag, nog eèn . 
opmerking va.h het hart. Het 2e maakte nl. de reis_ naar Haald'17:ijk. · _ 
met 9 man (in plaats van 13) Gelukkig keurde á.e scheidsrechter .. · , 
het te=l"in af 1 :ma.ar anders hadden,_de schulligen hun elftál - en 
dus ook dé 'hele vëreniging •- e'en lelijk kóo,pje geleverd. Boe de · 
weersomsï;an,digheden ook zijn, 11a.mieer het veld niet door den.._ . 
consul is afgekeurd, is men zonder meer ve~icht om op te "komen. 
Deze grondregel van het voetballers fatsoen.mogea we bij onze 
jopge, sportieve kerels bekend 'achten; ITierva.n geen reprise",hererir 
TRAINING: lp a.fwijking van onjuiste gerucht[ln wordt J!ledegedeeld, 
· dat de tra4l?J-1g op )onder~_J-"_':_P.!l!'.: · ;;éwogti a_· ó9:i-~~t. Die va.:iï 26 Dec. (2e Kerstdag komt te vervallen. .· i · ; 
Sommige spelers zijn de wég na.ar à.e, Da Costa.straat, kv1ijt ·• Anderen· 
staken nog nooii; hun neus in de zaa,i. Nu door het weer, ·het ,'con-. 1, 
tact o:p de velden ve:i;-slapt, is het· zeker zaak .het contact izi ,de · ··. 
za.àl te onilerhouden.· Traint. dum , ' · ·· ' 
U I T H E T J U N I o· R E 1T K Á lJ P ~AGRoi.:iJE Ï>ÊBE-1::i;;,;,7- -..... --· _.,. 
°Lmfü"ë'~ m_et ·Ïiefst si=-1 over Gr,'.:'illem II Vac te zegevieren. 
Jan lfuypers voeldë .zich .schijnbaar .di:rect· thuis; want hij '17ist ; 
keer den keeper van ·vao te verschallctm. Jan de Bakker •zorgde ver-, 
der voor 4; ën Jan. Jagernµm v:oor, 2 doelpunten. LENS 'E wist op het 
ijskoude Roornpa.rk, .11·vo1treffers te plaatsen. Ton keurige blauw-

l 



-,",." :_154 -------------~-----·----witte pop - een st.Nicolaassµrprise - werd als mascotte in het doel gehangen, met als resultaat, dat \/.Gelauf'f nief één· ·~ bal op het doel _kreeg geschoten. Vergeet de pop vooral niet .. _- 'i tegen Velo hoor!! P.v/d Broek (6) T.Heydra (4) en c.llon (1): · • zorgden voor de doelpunten, Lill:lS D verloor met 5-0 van R.K. , ' A, V. v. Het was deze keer een goede wedstrijd met veel kansen, . ! waarbij A, v. V. meer gekre·gen heeft, aan· haar t"oek\7am, De ·. ·.! k:!:achten om kansen in doe_lpunten om te zettei;i ~ntbrek~n nog;· ,, . · maar het samenspel was al heèl aardig. Wij ga.an de goede kant 

' \ 

op, boys! Bij de P!JPILLfilI doopte Gerrie ~eckers zijn nieuwe - van st.Hico,laas gekl;'egen -· voetbalschoenen, met een C:.oel.::. · punt uit ·een voorzet van links. !fa de rust benutte M,Röm.i.jn een ,toegestande strafschop wegens hands, Een prachtig, h9og '. schoot. van P.Dekker besloot een goede aanval (3 .. 0) Enige mi-nuten ·1ater wist dezelfde Sj_Jeler den G.D,A,-keeper voor de 
laatste keer het i;.akijk~ te gaven (4-0), De achterhoede stond ook di~· keer weer als een rots in de branding en alle G.D.A,aanvàllen lxpen daarop te pletter. . ' . 
Jillï V.Al'! WXEMJlUHG l1H PIÉRi:lE V. L1'LV.!El'T ZOEKE1'T i,AAR. ;.;-EGBLIJVERS De aanvoerders van het A "en B:-alftal zijn met hun trouweàän:-· hru:g vast·en zeker van plan, om de kampioenspalnt dit jaar · binnen te halen. Voorwaar een zeer goed (maar zeer moeilijk) , plan! Zij kijken echter elke Donderdagavond tevergèefs uit . na.ar enige spelers van hun elftallen. ·,;aarom komen bv. de • spil en enige voorhoedespelers van het A--elftal hiet? ·,,aarom, missen wij ook elke week enige B--spelers? ilij weten <kt er zeer goede redenen zijn, om weg te blijven, Bv, huiswerk van school. Laa.:r schaatsenrijden en zwelll/llen gaa..., bij èen paar spelers, voor de belang~n van hl/;11 elftalgenoten, Kampioen ,rorden? (k>ed ••• tot Donderdagavond da.il! . 

ALS HLT RUIK J:TIEI' VERDER DAàLT ! 
Krijgen de ,A-spelers delmns;om de uitdaging Val!, het B-elftal aan te ne~en. Zondag om 12.30 uur komt dan dè big-match LENS A tegen LENS _B. De wedstrijd gaat echter alleen cloor, ·. ·, als de thuiswedstrijden va.11 de ser,i:oren ook doorgang, vinden, Dus bij afl..:euring v,µi hot terrein wordt de ontmoeting tot nader, order uitgesteld. ·• • 
OPSTELLING LENS A: J.v, 1!él2:en:,J.v. Lu.xemburg.,A~Ha.asjes.,; R,Jleckor. ;A,v. Looyen., îi,Kervel, ;P,de Leeuw,, F,Bouv;meester,, P,v/iJ. Valk,,F,Domeyer,,:f.v, Blijswijk 

.• 
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OPSTELLIHG .LENS B: , 
P.v. Leeuwen. ,E.tên Ber~.-,P:Vollebreg:t;· •. , C.Hillenaar. ,ilb.Ruyg-. 
rok., G.Koldewijn. ,Adri Duyvesteîn.·,J ,v. Zuilen. ,J .de Roos. ,H.v. 
Hirtum.,rl.Hegge.,Res Ler.s A;t R.Uustefelci.,A.Hoefnagel.,H.v. :Beek 
J .Rode.;.irijs~ · · ·. : ,. ~· ... ~ · : .. · ·- · 
Res Lens :B, H,v. Niel.,:)>Jagoman.;J ,v/d ·Gaag;,A~Kuype:rs;_ Leiders= 
J .\{alstoyn, ,'.7, Visser:. ,H. Vink, · J!JCO · 

VARIA 
De Pe:rinin,,"'lllees:te'i- deelde ons mede,· dat ·zijn vader onze 
dhr. c.v·. :Boheemen, van de láà.ts-be H.H. Sacramenten is 

. Gaarne Uw gebE!d, · · 

donateur 
voorzien • 

Me~. v/d IC.ey-v.Woes, .echtgenote van den Voorzitter, is thans ·' 
vooruitga'.la de, Hat aan het gazicht van onzen praeses wel te zien 
is. 

•. i 

Op 1e Kerstdag verloven zich rl.Huysmans ·en N.Kops, Van· harte ' 
geluk ge>1enst met jullie· plannen~, (Thuis. van 3"5 uur: Cartesius-
straat 62) · .· . .. . . . 

'- ' 

Chris i:.Iiltenburg on Jó Derksen hopen.op Zaterijiig 28 llècember hun 
hu,1elijk · to siui ten in de Kerk aán de Schonkkade, tijdens· de · 
H,l:lis, van 10 uur. ,Heel Lens :verh~lig-J; 'zich met ~het jonge_ paar, en 
wenst het a],le voorspoed. : ·. . .· . . , . .• 

Do gelegenheid .staat opcnora in"de~Lensrovue, aan'zijn'vrîenden 
Niém1jaarswenscn te doen to0komèn, Kosten f,.0.,75 per advertentie • 

. Opgave tot en met M'aa.."lciag a..s. aan de Reéiactie~ 

DE H.EIL.IGE MAN :BIJ· JOHG LEN.S' 
Te laa._t om in ons vorig jj;';;jj°D,er op passende wijz!' tE! worden : ;· 

aangekondigd, besloot de Grote Tri hdervriend voor1 zij,1 vertrek , . 
naar het land van de 'appelsienen, e~rst· nog de Lensjeugd te be-. 

· zoeken. · . 
57· Zaterdagmiddagjup.io:res waren· op Woe:nsdag 1'1 Decerilbe; met,. 

hun leiders en nog enige welkome belangstellenden, in Emna. 1s 
bovenzaa.l 1,ijeen, Eén geroezemoes· van zenuwachtige jóngènsstem
men, stral~L!de gezichten en klop~_ende harten. Jong Lens op zijn 
best.. ~ . ,,. ~·., ~ ' 

D9.m- treedt St ,Niccilá..,.s · de feest.zaal binnen en·. schrijdt 
nE!nd tussen de rijen van zingende. voetpallers. zwarte Piet 
de roe~ Maar dè jongens zijn niet:bang, want z,ij wanen hun 

zege
zwaait 
ge-". 

,. 

' 

·" 
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\7eten zuiver, Inderdaad kan de Sint veel l~ven en menigeen'· 
màg kiezen tussen een spe'cul~spop en een koekje, En t.elkens 
blijkt, hoe bescheiden onze, jongens-. zijn. Dan gaat Sint zel:f , 
deien •••.• ,en hij doet dit op ·koninklijke 11ijze, Maar ook · _ 
weet de-Grote Bezoeker op m~µige·zere plek de vinger te leg
gen. We horen hoe Harrie Ha.ket en Uico Romijn, Tjebbe -,,asten.
dorp en Bertie Herfkens, Piet v/d Broek en Ton Heyd:rl\, ja. : 
nog.anderen, een en ander op hun vestje gesvtvd krijge~. En 
o foei! \iim v/d Steen wordt in de zak gestopt en dooi; Pieter

. ba.as meegenomen. Niemand heeft medelijden met Wim: het was 
zijn eigen schuld, 

De Sint -blijkt een pa.eélagoog van formaat te zijn, Voor • ·. 
e:\k gebrek weet hij een gê_neesmiddeltje, ook VO(ll[' eigcm hee_s-
heid. Dan vraagt hij _Piet, hem een wybertje te presenteren, 

Et- zou een lang verhaal te schrijven zijn, over deze avond. 
:IJJaa.r de _ruimte va.,7. ons clubblad is te beperkt. Daarom b·epa.len 
~Te ons tot eGn dankwoord aan de heren banketbakkers, de assi
sterende da.mes en een tot weerziens aan Sint en zijn Knecht, 

P,J • --

D, E L E li_§_]L,!_ B L_]...9. T 1f E E K . 
Op voorstel van een van onzefü Bestuursleden, werd enige ja
ren geleden besloten een eigen bibliotheek te stichten,. :!Een 
Lensbibliotheek dus, die ;ter beschik.1;:ing moest staan van 
"leeslievend Lens". i:Ta.tuurlij~ moesten de aan te schaffen • 
,1erken de sport tot onderr1er-p hebben; niet uitsluitend, maar 
toçJ1-wel. op de eerste plaats de voetbalsport. 
-;' \ie slaagden er in, een 64--ta.l titels aan te schaffen, de• 

meesten·door·aankoop; enigen echter werden ons door vrienden: 
hand ten geschenke gegeven. _- :- · 

Tot nu. werd 128 keer een boek uitgeleend, wat s"teeds gè-
heel ko·steloos geschied, Uij stellen den lezer slech-fïs één 
voorvraa.:rde, een ya.nzelfsp:rekende: dat het boek in onbescha-
digde staat te:rugk:omt. · . 

Iedei- ;Lid en e_lke donateu:r heeft krachtens zijn lidmaat_;~ 
schap het :recht geb:ruik te maken van de Lensbï"],iotheek, die 
be:rust aan het a.d:res va.a ondergetekende, nl,Am_ a11delstr. 51, · 

; -·.i 
,,·egens plaatsgebrek zal de catalogus in het eerstvolgende 
nummer worden opgenomen, 

P. ;t. 
• 
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/ 30 .,;December:_ Clubavo~~-È!J_A;!;sem • .,i. ____________ . _______ _ 
HOE ·! l1 É· HET VI E

0

R DE l'l·.:· 
Het begon op de~Jlestuursvergade_ring. 18 December was. het, 

juist Lens' .26e verjaardag. De heer Y• Luxemburg hàd het voor. recht zijn collega's te mogen-ontvangen, wàt hem. in onmisbare . Sa.Jllenwerking met mevr. v. ·Luxemburg uitstekend afging. Enige 

I 

heren hadd'en wegens een griepje of.een andere oorzaak bericht van verhindering gèstuurd; wat cl.oor de aanuezigen deze keér met enige v:réu6de werd vernomen, in v~~pand met de distributie van · enig "levensèli:x:erlf. Me!! !))8-g er va~ 'pvertui,:;d zijn, dat de• be~ ·sprekingen niettemin op. ernstige wijze werden gehouden. De voorzitter hield een keurig speechje efi dè ande'i-e he.ren waren geroerd. . - .. - fi.': ' ,.,;; ' . ., .·· ' ' 23 December op de .clubavond, wat më'.er bezoek dan gewoonlijk. Toch niet' meer dan zéstig Lensers,; .waaronder enige. dames. Stem-. ming prima! En. geen wonder, viant de: P&--ré zette haar be"ste bee·ntje voor, Èertrijk voorziene tafels:deed de binneritredenden het water in de mgnd komen en zijn. kwa,;rtjes uit de pórtemonnaie. · · Ook Uw verslaggever, geachte lezèr, waagdè er een snoepcentje ·aan. JD:;hter niet slechts het blinde• cijfer zou de gelukkige aanwijzen, maà'r in volgorde. :werd elke'•liefhebber o.an het werk gezet, En een enerverende'. *.,gllendans,'. waarbij kegels. in het rond : vlogen, poorten werden, gerammeid e{l. vreugdekrete2t,,érden geslaakt, bepaat'de. wie des .·avonds _mi,,t:· het. ,vrolijks te gezicht· naar huis zou gaan. · · · !; . · · . , ' · 
Vo<-r de uitslag werd bekend ge~t, beklom voorzitter Jac.· v/d Kley-het !3J?reekgestoelte. Hij waagde. zich er niet aan: Lens' deugden op te sommen; dat zou ·de geliele avo;1cl. eisen! ·l!iet begrijpend, dat de oprichte~s in,1920 juist het schrikkelijk wintergetij hadden uitgekozen om Lens• in ,de wikkels te leggen, vond 

t , 

• 
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hij .toch het feit :van.de oprichting door ae Lenshistorie ge
rechtva.ardigd. \,ant thans is Lens met ruim 600 werkende en. 
ondersteunende leden,· een FIRST QLASS CLUB, gedragen nog 
steeds door de vrie"dschap;·voor de toekomst, die\'ook in 

.onze vereniging a.an de'. jeugd behoort. - lees dit goed, jonge 
Lensers - kent de· praeses drie toverwoor.den, om op· nog hoger 
plan te komen, vriendschap, voetballen en nog eens vriend
schap1 Voor alle tijden en in allè omstandigheden geldt: 
hlannen, houdt· de vlam ·aan de pit! De spreker besloot met de 
uitroep: Lens, het ga je goed .in je n_ieuwe levensjaar! Pro
ficiat! En: ad multos annos!" ··· 

\leer spitsten zich de oren, toen de rustige stem van dhr. 
W.Pra.alder nummers noemde ·als vertegenwoordigers van velerlei 
heerlijkheden. \îie heeft nummer ••• ! Ja., ik! En zo moe.st Piet 
v. :E;gmond,een grote taart huiswaarts torsen. De poularde 
( ook wel kip geheten)werd door "Wim" in de· wacht gesleept. 
Lou te lley mocht een geslacht ko.1:i.jn in ontva.n,,·st nemen. 
,lat za.1 dit ec!rl;paar smullen. l1u RoodenrijR was dEJ aangewe
'zene voor de tweede kip. Kees Hattink waagde het een uurtje ., 
langer te blijven, dan de huisregel·voorschrijft. Nu, met 
een kolenbon en een fles port, jj:un. je een potje brèken. En , 
Jo v/d Me·er za.g zich verrijkt me.t een fles wijn, wellicht 
a.ls een-onvermoede beloning voor een groots gebaar, 

Zo wist de Pé-Pé v.reu6de te spreiden. 1!a.c..r Uw arme ver
slagggever, dames 'en heren, ging met lege handen de kGu· iri: .. 
6 graden onder lllll. ' P. ------~--------_.;.. ____________________ _ 
V A N H E T S E C R E T A R I A.A .. .! 
B!filOOl1)E .il.Dfil.'SSËN -
Voorzitter: Jac-_· v/d Kley, F,rambozenstr~t 45. 'l'el.-33,88,42 
Secreta.ris,,A,v/d Kley, Gaslaan 54, Tel, 39,83.75 
Penningni. : ,r. v., Boheèmen, Okkernootstraa.t 12 
\!edstr.secr.Senti.oren: H.Houkes, 2e Schuyts·tráat 60 
Wedstr.secr,Junioren: A.v, Huffel, Sneeuwbalstraat 98 
fil_IJJ1.lE LEm:::;:r.,_ Junior: B.Helmich,. v. Slüigela.ndtstr, 135 ·, 

. Junior: ïr,Tettero, Kamperfoeliestr. 219 
Junior: rf. Vink,Rotterdamsèhestr. 82 Scheven, 

NIEUWE DOHA'.l'EIJBS: dhr. H,v. ïlesting, Tultonstraat .10 
dhr •. J .Mussert, Delistraat 40, • . . 

• 
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· TRAINING: De eerstvolS13nde t:táiriingsavorul vïndt plaats op JXlN

DERDAG 2 Januar~ ·1946 voer de ·seaj:oren, ïn de DA COSTASTRA.AT_ en 
· voor de ·junioren A en B in de HLRSCHELSTR.A.A!r, In 1247 een uurtje 

per week besteed aan .de tràïning;· komt .jezëff en je club ten 
goede. ·' ', · Secretaris, 
~-..:_ __ ,_, ________ .,.... . , . Aj_;;,/ d KLEY .• 

VARIÁ , 
_Aa.d Hoefrui.gel, de réchtsback van :ons eerste, verlooft zïch op ' 
29 December met mej. Annïe v/d Ham. Hartelijke gelllb7ensen van 

· !:.:.:!_~,::!8• ( Thuïl v~_2::1~~~~• Oost~!~.:~::!traat · 46, VoórbU::§2 __ 

D E E. C. O. B L AA S T A"P P E L_!_ 
PROGRAIDJA VOCR ZONDAG 29 DECEMBER a.s._ . 

2.00 uur B~T.c. 1 - Lens 1 . ,.,, lïoutv1eg·, Loosduïnen 
12.00 uur Esdo 2 - Lens 2 "· Or.-Blauu; ·Schimmelweg. 
2,00 uur .Lens •4 - Kr,menburg }· veld 1 

12.00 uur Lens 5· - Kra.nenburg 5. veld 1 r 
2 •. 00 uur B.M,T.6 - Lens 6 • Fruïtueg, · 

' / 

OPSTELLillGffl: . , 
}} filft111.!_ Ä.ten Dam,,A.Ho~fnaget,,H.Scholten.,R.Jîoodenr:i,js .. , . 
R,lloemers, ,J. \7illems. ,Ant. v; Huffel. ,H.l!oukes. ,A.Koppelle, ,H. 
Overbeek/,F"v, Nïel.,Res: Vl.Huysm,ans.,Ph.de Heer,,H,v. Rïjn,· 
Leïder: J,J.v: Luxemburg. · ' · 

.. · -.....:.,.'\. ' ,- •. ' ' ,- . . ~ . ,ijr ~ 

2e Elftal: J ,Frijters. ,A.v. Huffel, ,H,Helmïch. ,A.Walhaïn. ,A,Bo
gisch, ,H"Kops. ,A.v. Luxembu:r;g,, w. Verheggen. ,J. Ualsteyn, ,A,Rco- · 
denrïjs.,C,v. Luxemburg, Res:· F,Mourik.,C.Duboïs.,\{,Hugens,.; 
Leïder: !!,Janssen, , . · 

' 1 ,· • . 
•4e elftal:. W.Jlillenaar., G.v/d Steeh., c.Bierhuizen. ,B. Vink .• ,J, · 
Roo,zenbu.rg, ,H,den Drijver. ,F.Boe;,isch, ,J.v/ d Poort, ,F.v.Luxem-

. burg.,H,:-Y/d Burg. ,G,Hoeks.Res: J,Bontje.,A.v/a, Valk •. ,H,Naaste-
pad. Leider: N,Schoutezi , .. · , , '· · 

, -~ . ' \ 
5e Elftal!,_ J,v, Westïng.,C,Visser.,.~.v/d \ial,,F,ilbers,,P.v/ci 
Salm, ,L.Borsboom. ,J .Bom, ,J.v. Zón. ,S.Kroon. ,A. Versteegh. ,L •. 
lüessezi,, Res: J~ Sinjorgo. ,A.\7agema.iis. ,J .Heere .Leider: A,v/ d Kley 

. ' -. . . ' ~ . - ' _-

6e I@ftal:\A •. Vester., D,Hugens ~ ,J .• ~Ujman. ,L:.Hemmes., F.v. Deelen,, 
B.Bes,, G,Luyckx. ,L.de · V,'eert., G,v •. Wïjk, ,H. Vos. ,Res e .D.v/ d Put-, .. 
ten, ,R,Uilleinsen. Leider: A, Vestèr. · 
Ileer heeft de Ebo op Ma.ana.ágavond - gezién het jaargefijde + 
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ondankbare taak, de elftallen samen. te stellèn. Het resultaat 
ziet U hierboven. Zal het·werk tevergeefs zijn? Het ziet er 
voorlopig• niet rooskleurig uit, maar. de •Bilt geeft ons een 
kans, :ifoüdt 'düs de trappers .· in het vet. 
Het 1.e heeft winstkansen, ·hoeuel de overwinning lastig te· 
behale;n. zal· zijn.~ .. Ook Wilhelinus· st~ikèld"e aan .de Hout·ç;eg~ ·,.,,- · · · 
De reserves gaan op bÈ)z9e~ bij. een zeer hooggèp],aatste. Bi·j-' · · .·; 
zo 1n bëzoek pleegt men het· 'bei,te· beentje voor j;e zetten;. !n : · · 
dit geval betekent.dat zonder meer 2 puntent'DJ!. oudj.es'moe-. 
ten uit;rust.en· van de :rermoeienis na hun prestaties op dé gladde 
ijzers, maa.r de inà.nnén van het 4e.zijn .year fit genoeg om ·. 
Kranenb=g met sucêes te bestrijden. · · · · ·-· · · 
Kranenburg. is ook de t·égenstander 'van het 5e., Ue menen, dat 
hier nog een revanc:he aar. yastzit.; . · · . · 
Tenslotte gaat 6 naar B .• ll.T, die ,wel moedig· tegenstand zal 
bieden, 1iaar desondanks de ongenaak'liare vorm van. onze ben
j:a.mins., zal ··or.dervinden, Zo hopen ,;e temm~l'!-s1!e !_. .EGO . · .. ·--- . . -, . - ---~-----·-..:._ .... __ _ 

: ~ . 
UI~ HET JUNTORENKAlliP . 
DE JÛCO T,ifüi§T-ir DE Jffiîïofüif~ . EN HUN .OUDERS Elf B:ÉLJ!lmsim, Lm}
JlillT, ~ ZALIG KERSTFEEST EN' EEU Z~L:::: Eir VOORSPOED_IG 19,~7, ·. ·· 
TRAININGt De laatstè zaaltraini..'lg voor Juniören·in·de Her
schelstraat1 lev'?rde oen record op! 19 Deelnemers verschene~, 
aan de stá:rt i ! ! !Jet .zitvoetbal blijkt· Lens A onv€lrslaanbaar! 

_ Ha.asjes springt L.6,0 .m. Juniorenira5.ning~ 1)-Ctµeel, leerzaam 
en~.," o ,gezelli.g! .. > · 
STAlIDfilIJfö' JUNIOR.EN t/m Sprtkr, 50 .bijgm;e'!'kt) 
G,D,A, .5 .. &~1 .60 29-2 .. . Lens B 

GJ3:i·:t-Lens ...A 5~7 ht9 12c:-4 
Q"St;,,;_ 6-.0 ·1.33 14:-11 
Bil.va 7-8 1.14 26-·15 
V,·A.C. 6-7 1.13 34-17 
D.H.L, 7-,7 1, 00 1 a.:.21 
G.-D,S. J-1. 0;33 1 -5 · ', 
RKA.VV 7..:.0 o.oo 3--62 

VELO 7-142.ÖO 5~9 
G.D.A •. 7-10 1.43' 1~5 
Lens c' 6-a 1.33' 54..:.12• 

D~H"L" 
Do"U"O., 
Velo·, 
G,D.S,. 
îmvc 
V/ESTL, 

· OLIVEO 
\ . 

. · DtH•L• 
R,K,AVV. 

·.RAVA 

5-9 -1.80 29"12 
&.-10 1.66 28-·9 
6--9 1.50 J4-18 
4-5 1.25 13--8 
4-4 1.00 8-4 
7-5 0,72 22-21 
5-0 .. o.oo 5-24 
5-0 '0.00 5-28 

7-14 2.00 4o.;.4 
7-9 1.29 22-11 
7-9·. 1;29 24-15 

., . 

: 

' 

"' 
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Q.St, · .. 
00STERB. 
RK\1VV . : 

7-7' 
4-3 
3-2 
5-1 
7--1. 

· 1 :oo 
0.75 
.0,66 
0.20 
o. 14 .. 

,:1~14 . " ·~1;:-_zi:r. . 7 ... 9 . 1._29 • 26'!19., 
1-23 . . <{!'iD,A, . 5-6 . , 1, ,20 . 12.: 7 

•4-7. . . · v.~A.c·. . 3-3 _.1.00- 6-6 
V,A,C, 
VEST1, · 

1-25 ·! LenLR..' 2,..0 o.oo. 0-25 
6_.,.35 ....._· OOSThlIB. 5'-0 0,00 . 3-24 ., 

- .. DlIBilK 7-0 0.00 · 7.:.29 .' 
\î.ILH.· •;2"4 . 2,ÓO . 9--f. · ···. 
VELO' ·:· ' ê-1.j.'. 1~j5· ··25-9 ,·. ·•. · 
Lens E ··-6-101.66 27~7 ··' ~-.:• · .. 
D,H.L. · 6..;.8• ·1033 19-12 :· ·: · ... ,../ ... 
V,.A.C, .• ,J,-2· 0,50, .· ,t;9 : 
V.ALmT. . 4'-2 0.50 .. }-22. ;_" ,,.;. > 

7 6, 0 28 7. 2~ : 1~~; .. KRVC· --•. ~;., 
G,D,A, 5-~0 . Q .•. Q0 6-.17 

.. 

·,:·. .. ' !,. • 

r. 

• .. . ~ 

. I', •. 
. ". :~ . ' . ' 

. .. 
• 

. ~ ... ' .. 

,.. ,· ; '; 

" ;:, 

Ol'fZE LE!fS 0,JUNIOREN RTZZLE HOEK :, ·· •. ·., -,_- · 
Ëèn Junioren sëèrëtäirs-:-washil~ci?,al. in de \?ar gere.akt met .. zijn 
paperassen, Zijn club speelde nl, 4 wedstrijden ·en had een alg":· 
gemiddelde van 0075; Eén uitsl<l.g wist· hij nog. Zijn,'club had.· 
nL een keer met 5-0 .-tik gehad, ,Ook kon hij zJ.ch nog het doel_: 
gem:i dde}.d.e ·herifaneren, nl • .1 voór en 23. tegen. · .- . 
Wie lost deze' puzzle voor hem op? Vraag: ·J, lïoe,. veel punten ver-
gaarde zijn vereniging? 2. Hoeveel"wedstrijden werden door_ zijn• 
club gev1onnen:? 3; Rqeveel uedstrijdèn we,:,.•füm er,'verloren- of gè-, ·. 
lijk gespeeld.? 4• Jlo·e waren de uitsla.gen.' . · . · . · .. · _· . ' 
Cplossingen worden t/m 31 December ingewacht; Sne,euwbalstr, 98 . 

. . 1JüCO . . • 
-~- ·---·-- -------····---·-· 
D E ïi E R K E R S O P .. · D E . A C H T" E R G- R O ~T ]) • 

Na elke- feestviering kom je i;ot de m~tdekking-:-·èfät-èr' iets . 
of iemand ·vergeten is. Dat past;nu eenmaal --·helàas -. bij èe~. , 
goed feest, dus ·ook ,bi;i: de v~jà.ringsfuif· van ons goede. Lens-. · 

· Je: voelt je f!Chter als Voorz;i.tter ·helemaal niet prettig', wani...• •·' 
neer je tot de ontdekkiaj komt, dat de Pé-sPé het weeskind moest 
zijn, Ik haast· me dan ook in (l.eze Revue een schromelijke ver-.' 
gissing te herstelien, · hoewel zelfs voor mijn· ·euvele daag. ·een 
verontschuldiging aanwezig is; : · · . · . . · 
\lant de Pé-Pé .heeft de eigenschap van alle · goede werkers: ze 
blijft op ;de achtergrond.· Voorberei_dinf; en ,uitvoerï1ig, ,,orden· 
zo· bescheiden (maar da.arom niet~minder 'degelijk) uitgestippeid, 
dat je ze •bijnà over het hooi'.d ziet~.. , · 

•, . , .. , .. ,. 
., 
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En daarom vraag ik nu· de aandacht voor _de"\Yerk1:>rs op de · .· · 

;Achtergrond: de Pé-Pé, van Lens~ "1!ars van alle•lof, moeten de• 
heren nu het zonnetjEi kunnen·velen. Mijn hartelijke dank he-.: 
ren, voor· de uitstekende '17ijze 1 Tiaarop ook nu.· de organisat·ie· 
van onze verjaringsclubavond verliep. · 

·Vanzèlfsprekend schrijf ik namens alle bezoekers(sters) 
van liaandagavond. · Insiders ueten, dat op een ongelegen moment 
ongedachte voetangels te voorschijn. kwamen. De pé-Pé staat 
echter niet voor een klein beetje en onder aanvoering van. den 
gemoedelijken, doch energieken Pé-Pé-praeses, kv1am alles in 
kannen en kruiken. Het was goed·! · 

Een enkele op!ilerking. moet mij echter nog van het· hart_. Pf 
liever• een opwekking, Ik mag toch niet veronderstellen, dat 
de grote o.P]f2.!!_lst louter gevolg was van een eventuele· kans op 
culinaire genoegens, Daarvoor ken ik mijn Lensers te goed. 

E::hter, ••• ,laten wij in de vervo],ge de Pé-Pè een genoegen, 
een groot genoegen be:cc,i.clen. Hoewel de clubavonden vrijwel 
st~~Jäs behoorlijk bezet zijn, zouden we de Pé-Pé zeker een 
hart onder riem-steken, als eenzelfde getal Lenilers elke 
Maandagavond aanwezig wàs. ~ten wij onze dank aan onze Blauw-
witten propagandisten, daarin manifesteren, Voorzitter, · 

-----..... ,._________ . / J. v/ d RLEY, 

DE LENSBIBLIOTHEEK 
Ter verdere i!lf'ormatie laten wij hieronder 

de titels volgen: · -
de lijst van 

1. Te ·.midden der Kampioenen 
- 2. blysteriei)se krachten i/d 

"' - 3, Hup, Ho11&'1d ! . 

Joris v/d Bergh 
Sport id_em 

- 4, Katholieke Sport 
A,J~ Bronkhorst· 
H,Goris 

5. Voetbal 
- "6. Het 1T,V,B.-Boek 

· è , J ;Groothoff 
. D.Hans 

7. Lichaa.mstraihi~ v, Voetballers Th,Heeg 
8, Handleiding v. ,Onderwijs in voetbalspel L,D,E.J ,Kramer 
9, Eia11dieiding v." !lanJ.eg en onderhoud van voêtbalvelden 

K.M,V.B, 
- 10. Jubileumboek 1889 - 1939 . K,R,V,ll. . 
• 11. Hët organiseren v, Schoolvoetbaluedstrijden 

• 

' 

, Drs ,A,Keesing "' 
.. 12" Opvoeding tot en door de Voetbalsport L.D.E.J .Kramer ·) 

- 13. Sport-Spot Chris Kras Kzn; (Jhr. Jan Feith) .:t 



. · . . · . -163 :. ----------~:--~---:------t-:-~~-~--~-------:-----14. De regels van het Voetbalspel.:. lî. V:.B •. • . , / . , - 15. voorbereiding· van voetballi.,~s voor belangrijke;wed:rtri~den 16, Statuten eh ·H,R, •V.d,. "Nedêrlandse Voetballiondi• . . ~ 17, Voetbaljaarboek;\e 1914-- 121.·. . l{ederlandse Voetbalbond 18,, Koning Voetbal ·· t ·, · Bep Bakhuys, · 
19. Het' Sp~a,:. boek .i. . Sparta 

- 20. Handleiding v, .Scheidsrechters N,V,B, ·,' 
_, 21. Het Oranje-Kruis boekje r. . 
... 22, Op de Schaats, door F.rieslan.d . K,Sikkema~ _ 23, Op de Schaats. door Holland,_ .K,Sikkema 

/ 

- 24,· Floris en Peter · ' Dr, Th,Schlichting _ 25. De Lensrevue 1939-1940 .,.• . Lenig en Snel 
- _2

2
6. De rtLensr

1
evue 1940-

1
1941 .. ,1 . . lilrLeniJg eu Snel 7. Spo a s levensge uk , . .B.Kan _ 28. Sport in India . · ,- · Jan Fèith 

_ 29. 150 Spelen . • . ; · • Jan Schaap 
30. Karel Knal .~,. · . H"JcLooman. en· C • .H.Geudeker 
31. Het Voetbalspel in woord .ten beeld. :i.,{eka , . : 
32, Geschiedenis der liohaamsoe.f'.eningen ])r, .. 'il,A,A.Hecker en 

~ ;..;b, ' -A.C11oHeyn) • 33 ~ Nationale· $port figuren ' ·. H,A.Meerum Terwogt 
' ' . 

_ 34., Jiu Jitsu ,'C,S, naar K,Saito• - 35, !fet Boek van de Schaà:ts H,J .Leeman. '_. 36. i"!intersport 1 . '\7,llulier· 
37, J.!ign Systeem '· Jan Bolt , _ 38, Et' deugt .iets niet iu het Nederlan~se Voetbal ,r·,v/á. Bergh · _ 39, De Scheidsrechter "· · - V,L.van ï!eddingen - 40. Zeilen voor de BegÏJ!rer H,C,A, v, Kampen ; 41. :):'ijnenburgs Triomphen Jaap E\lgelberts • 

~ 42. Jon,;"ens! Uat is cricket? T,de- ~eus en Jan Fèith ..::• ,i3_,. Gedenkboek 12l jarig bestaa.;.1 ., Lenig en Snel · ·· ,,. -: 44, Medische Wenken v/a. S_portbeoefenaar · Dr• J ,H,O,Reys ·. -· 45, Medische Sportkeuring .. · ·,Dr.C,J,v.Mervenné_e - Th, 
-~-· ' Smed' ,, irg 

i.H,J, Lijs en -'- 46,' Het A,B.C, der Rijkunst 
• 47, Adreslij:t van de ,R.;v.E, 
_, 48. Statuten en H.R. , . ' 

146- 14 7 .... Afdeling · 1 s-'.-Gravenhage 
· Lenig en• Shel 

~49. Zo wordt U een goed honkballer 
~ 50; \7aterspringen en ·Zwemmen '' 
.:,, 51. De Lensrevue 193,7-19;58 ;,, .. 

· ·:r.r,Bremer· . 
u;A,F.rings:en J,L,Woimer 

'Lenig, en,, Snel, 



- 164 - ----------------,.-----•-,-,-~------·-------~----' - 52. De Lensrevu.e 193S..1939 Lenig en Snel 
- 53, Hun grootste Si;>ortdag · ' H,Ilollander 

54. Voetba.lglórie • H.Hollander 
55, Drie jaar Voetbalconcent:r:atie a . .,;,. r;_ ,;,., 
56; Gedenkboek 25-jarig bestaan Lenig-en Snel. 
57. Voetb1a,lherinneringen ~-- _ _ Uim Anderiese:n 
58, De herleving v/d Neder1;·volksspel - D.J.v/d Ven 

- 59, Het voetbalspel Frans_de Rijcke 
- 60. Voetbalprestaties in Or~ Shirt M,J.~driani 
• 61. Karel Lotsy en het UeaErl, Voetbal G,Zalsman 

62, Jiu Jitsu . Jan N,Rèoker 
63, Luc v. DanÎ, E.i.ropees Kampj,oen De actuele Pers 
64. 1fodern Voetbal ·- J.v/d Leek 
65. Foothball is business. ,. ,-

~els 
' 

P,J, 

., 
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Ueekblàd van de ,H.àagse. R.K. Spci;rt:vereniging Lenig · en Snel · 
Opgericht 18Deq. 1920., ,. '. iAig,Secretariaat: Gaslaai;i'54· 
_____ Te_~ineni ~~::?-!!:1..a-~ Vree~.J:J~traat. 

. ' . . . . ' .. ',.,, ' . ,. . '. 
· Redactie: P;Juffermana,;:EÎn Jac., v/d liley. 

Redactie-adres: Amandelstraat. 51 . --~----------------------------
i!:!:~W..l€L.12~g;l241.! ___ ~-=:.:~1-~2~~~!'.;,.1~4§ ______ _;_~ __ _:2i2!.~J_:_; .· 
L E M s I z A K A G E N D Á • - .kf . ' ,. 
lloenadag 1.Januari : Zalig Nieuwj:aàr. • · -

,Donderdag 2 Januari: 'l'raining in dè. Tu. Costastrae.t en Herschel-
• . · straat. : : 

• f ' • f 

Zondag 5 Januri · ·, : Lens 1.:.2-3-5"-A..:]. • 
, Maandag 6 Januri . : Club bij '\Alsêm ', 

Woensdag 22 Januari: Contactavond voor Bestuur en alle Commis-
sies. ' ,., 

-------------·- ---------------------
J VAN ·]) E REDACTIE. :0~ 

. ZALIG NIEUWJAAR." . 
. December,. dè lllll.8.nd · vol aantrekkelijkheden, is ten einde, Voor 
Lena is de twaa.Jfae maand des jaars geen lege periode geweest, 
ondanks de ·rustkuu,r, die King Soccer werd oP(;·elegd, Training, 
clubavond; st.Nicolae.s, Lens 26e verjaardag, allemaé,l tekenen 
dat de club lee:ft. · · ~ •, · 
Na de vorst- en schaatsweèk kwam Kerstmis, bij uitstek het feest 
om in huiselijke gezelligheid te .Y.,orden gevierd; God als Kind 
in een houten.voerderba.k! Toppun,t. va11 zelfvernedering door den_ , 
Heerser over allen! De mens voelt .. zich géroerd bij zoveel lief-
de, die hier het grote werk van de verlossing begint. . 

. ;1 Dlcàmber: Ou.d,ejaar 1946. Onverbiddelijk gaan de uren voorbij. 
_Geen dag, geen tel komt tà~, ni!3t om een goede daad nog ee~ 
te b11schouwen, ook niet om een vergissillg ongedaan te maken. · 
Ieder .moge zelf oorde;Len: hoé wa~ · 1946? 'Ben il.: •tevreden over , 

. mezelf? • , · ;• ' · . . · 
Zonder eèn ogènblik rust' gaa,t,het bude · jaar in het 'nieuwe over, 
dat jong en, h'llps wenkt naar ons, 1die binnentreden. Het nieuwe 
jaar roept -OJ;lS op 9m naarstig, te árbeideJ:J., het. lokt ona ook om 
vrolijk te zijn. N~meh we het lev:en. zoals h.et :is: een gave Gocl..sl 
Zo is ook 194.7 een geE!chenk_ van G,od. Tu.t de mensen er de glans .. 
van zouden schenden, mogè .__Zijn l;lefde voor het .mensengeslacht 
verhinderen. Yiaken wij er intussen van wat mo(:'elijk is. Laten 

' 
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wij het vullen met,goede daden en mooie gedachten. 

Voor Lens en alle Lensers moge het worden een Voorspoedig 

Jaa,r, een Zalig Nieuwjaar __ ~- · 
. · - REDACTIE 

------·-------=----~------~-----------
V A N H E T ~]t:Ç R E T A __ R_]:J_!_':!'.J. · 

DA.GELIJXS :BESTUUR: . • . 

Voorzitter: Jac. v/d IO.ey;·Framboz.ensträ.at·'45• Tel._ 338842 

·secretaris:: A.v/d Kley, Gaslaan 54,.Tel. 398-375• : 

Penningm. : w.v. lloheemen, Okk.'ernootstraat 12 - ' 

lUE!JWE LEDilll: Junior: Leo'v/d, \lal, Lo;sdu:!.nschewe
0

g 939 

Senior: L,de Boer, Regèntesselaan-23 

~lRJ?.Q.}.!.P;;_~.{TRICES) Me·j, C.He~es; Bilthovenschelaan 2 

WEDSTRIJDSp:J_&.;_ Senioren: H.Houkes, 2e Schuytstra.3.t 60 

- A~v,Huffel, Sneeuwbalstraat 98 

LENS.REVUE: Op het niet- ö:t te la.at· ontvangen van de Revue, 

kan men zich bij niet-opkomen nooit beroepen.; Yén 

in:formere tijdig bij het Secretariaat (tel. 398375) 

naar de te spelen wedstrijden. 

JAARWISSELilîG: .Het Lensbestuur biedt ter gelegenheid ~an de 

Jaarwisseling: aan de Geest.1.dviseur, :Kap. H. 

·Buis, seniores, en juniores van de vereniging, 

a;I.sm.cde don~teurs, en do_natrices van harte ëen 

fil~_NieUU.;ll!E'.!, . Secretaris, · 

--------------- -.. A, v{.f}_~_Eî ___ _ 

E E N N I E U V. E R E I ·s 
EenrÏiëûwë"reis van-365 dagen vangt a.a."l, als deze Lensrevue 

ill de bus valt; De reis 'heet 1947- en ligt voor ons met onge. F 

kende mogelijkheden , die prettig, maar ook minder aangenaam, 

kunnen zijn. De meeste ervaringen hebben wij ze~~ in-de hand • 

. Én ik denk hierbij aan de regels, die een van onze Eerw.Advi

seurs eens schxeef in de Re'V'ue i "Ell:: mens schrijft zijn eigen 

levensboek door zijn daden_;·.llls ieder jaa:r: één blad,zijde· in ..___ 

ons levensboek is, dan ia het niet' .van het hoogste. belang, . 

·ho1:véel bladzijden het '.telt, niiia.r wel, ~.::op i~dere ÈÈÈ-3iÈ-~. 

· -"vêeJ.~~s gesc~i'~~!~..!..'.: • . • - · · 
; 

\:Sik .een grote waarheid! 
îfa.t zal Lens schrijven ·op het open,blad, _dat"vo,ör öns ligt en 

als titel alléén 19.41. ve:meldt? , · 
....,_ -



, , - - 167 ----~------~--------------------------•t Is goed en mttig om elkaar bij het begin vari een nieuw jaar 
veel geluk en voorspoed te wensen, .Deze IilOoie geuoonte mag een.:. 
ter geen beleefdheidS-:, dus geen,holle'_phxas!) zijn~ Al menen 
wij het nog zo goed, ieder V§tl ons înoét zorgen voor een inner
lijke gesteldheid, die de vervulling.van die goede uensen,nar-
strefi>ft. . . · · · · . . 
En Wa.a:t' ook Lens zijn J.evensver}u,l.al schrijft· door zijn da~en, 
zullen deze gedràgen moeten.worden op een.bodem van goede wil 
en ambitie. .. . .' 
Zo zal iedere Lenser, di.e van zijn sportvrientl.en de heiJwens.en 
voor het nieuwe jaar±n ontvangst.neemt, zich-terde@ .afvragen 
of hij. in 194 7 zijn .lidma.atlichap' zè wil beleven, dat de blanco-, 
bladzijde van onze club in de ;amende 365 dagen mooier en beter• 
wordt beschreven als in 1946., . .< • 

Wil dit daarom suggeren, dat .er in de club in b.et voorbije jaar 
zoveel onvolkomens wàs? Zeker niet, iliaar toch,.,.tekortl:omingèn 
waren er! .. ,. " . 
Kan ieder•va.n ons met de hand op het hart zëgge11, zi;jn vereni-

. gingsplichten voor 1001~ te 'hebben. vervuld? Hoeveel leden scho
ten niet ernstig te kort in.het. voigem. van de tráining!_ Hoevele1} 
waren er niet, die èen door hen opgenomen taak of functie half 
of slap uitvoerdèn :tot schade ian het clubbelang?- Hoei.:elen , 
maakten ·1uet een ondoordachte opmerking, diè wreed de· sfeer· in 
een elitálverstoorde? En hoeveèl-ledèn.telde Lens, die hun 
eerste plicht cpl<;omen wrzaalcten? Hoe groot ·•is het getal van hen, .. 
die altijd duizend-en-,een bezwa1·en naar voren brachten of on-.· 
gebreidelde crit:j.ek lanceerden?. . . . 
Kijk, zulke· onvolkomenheden moeten, nu LÉrns een nieuw: .jaar aan 
zij;n historie heeft toeg·evoegd, 'piet Jfteer voorlcoinen, ifij allen
\7elke plaats we in de. club ook in;nemen,, weJ2:e functie wij ook 
bekleden - moeten van hoog -t;ot 14ag van sto:;±;. e af aan al die 
halfbakken dingen van ons afwerpen. Alle nalat:j.2;heid ten op
zichte van Lens dient te verdwijnen, Dit zal de onderlinge , 
v:riendschap, die steeds het belangrijkste element was in onze 
vereniging, onderhouden' en bevorderen. . 
Dankbaar ll)Ogen wij hier i'eleveren, hoeveel funotiÓnarissen Lens 
niet telt, die steeds maar·weer, opniem, klaar sta.an om hun,taak, 
aangenaam of niet, te vervullen; :il.ie hun dilmijls ·kostbare vrije 
uren gebruiken óm voor alJB Lensérs te werlren~ li\mctioriarissen, 
op wier medewerking steeds .eèn beroep kan worden ·gedaan én die 

. ' ' . .• 
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nooit ·17.eigeren. . , " 
Zij· vragen da.a:r:'.voor geen dank, ma.a:i.' wel waardering. Geên 
waardering in loffelijke woorden, geen-waardering in. de vorm 

van geschenken, neen, zij willen slechts waardering_in deze 

vorm: elke Lenser, senior of junior, staat pal voor zijn 
club. · . ,. . · 

Mogelijk is deze uitwei:ding in een nieuwjaarsbijdrage wat 

ongewoon~ 1.iaàr bovenstaande gedachten•lieten mij niet los 

én,. ,waar het hart van vol _is, loopt de mond {in dit geval 
de pen) van over. · · · · 

Ik hoop, dat ieder van ons in het niewe ja..:.r bereid is zich 

ten volle aan Lens te wijden, opdat met vereende krachten 

de blauwwitte voetbalmachine .. gesmeerd za1 lopen. Samen zul-· 

len wij da.n slagen in dé pogingim, om de nu nog onbeschreven 

bladzijden voor 1947•.uit :Lens 1.s ·levensboek te vullen met 
•guiden letteren. Wij zullen elkanders steun en hulp zo nodig 

·, ~ebben, vooral als het in 1947 gelukken mag, de onverkwikke

lijke terrein-affaire tot een goede oplóssing te brengen, 

waarmede tevens de grootste handica? voor ~en gunstige voet
baf technische ontwikkeling van Lens zou zijn opgeheven. 

Uerkt allen voorts mede aan een grote opbloei van de trainings
campagne, maa1.1; je vrienden op de clubavond, speelt en werkt 
met onveri:la=de ijver en treedt Bestuur en Commissies, die 

toch uitsluitend Uw belang op het oog hebben, welwill<¾id te
gemoet. · 

Zo elkaar helpenè.e, zal ·1947 voor Lens een gezegend !lll vrucht-

baar jaar worden. • . . 
lloge het dan cok zijn voor ieder Uwer persoonlijk • .Aan allen, 

· die zich scharen achter de blauwwitte vaan, van ·harte: ZALIG 

NIEffi'iJ.ÁAR. · Voorzitter, . 
__ . · . · . ____ Jac •. v/d KLEY. · 

D E . E. C.· O. - B L A A S T . A P P l!: L. 

PROGRAMMA. ZOÎÜlfl.S: •. ~'l!!MfL.J24f -··. 
2 • 00 uur Esdo Lens 1 Or-.-Bla1m Schimmel\1eg 

12.00 uur \lestla.ndià 2 - Lens 2 !laaldviijk 
12.00 uµr H.B.S,5 - Lens 3 ,Houtrust. 
2.30 uur Lens 5 -:- Spoorwijk 5 veld 1. • 

•. 
OFSTELLIHGE!'Î: 
1e Elft~Ä.ten Dam. ,A,Hoefnagel.,H.sc:1.0lten. ,R,Ii.'.lode:ririjs,, 
R.P.oemers,,.Ant,v, Huffel,,H.Ifuukes.,A.Kowelle,,H.vverbeek,, 
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F.v. Niel;,Rës: J.Roozenburg.,H.v/d Burg.,C.Bierhui~en.,Leider: 
lli.ltenburg. · . -::. ... , .. 
2e Elftal:· J .]rijters, 1 A.v, Huffel. ,H.Helmich. ,A,i7al.hain},A • 

..,Bog·isch,, R,Róc_>denrij s ~, A, v. Luxemburg. ,J. Walsteyn. , F: v. Luxem
. burg,,H.Kops,,C,v, Luxemburg,,Res: G,v/d Steen,,J,v/d:Poort,, 

, ·;f,Hillenaar, Leider: H,Janssen. Samenkomst. 10,45 uur Varken-
markt, U.S.M,-Bus, . 

3e ill.ft~l: W, :Huysmàns.,J.v, V~nrooy,,ILv/d ·Boogaardt.;l'h,de 
Heer. ,L,Ullers. ,F,1!ourik,,C,Hàttink. ,H.v, Rijn! ,J, Goemáns., \7, 
~s.,c.Dubois.,Res: H,den D:t:~j~~r. ,eh,Demey,er. ,J ,Bontje~, 
Leider: J.v,•Verrrooy. • , " . · . 

e Elftal: Jac, ,;. Westïng.,e~Visser,,L,v/d.i,al.',F,Albers,, 
· P.v d Salm,,L,Borsboom,,J.,Bom,,J.v, Zon,,s.Irroon,,A,"\Tersteegh,. 
L.Niessen. Res: J,Heere.,M.Hemmes,,J.Nijman,_Leider: Aiv/d Kley. 

In tegenstellïng tot voorgaand; weken, i~ dé taal van de E.e,O, 
thans iets minder· ondankbaar,' Het •laat zich nl_, aanzien; · dat 

• a.s. Zondag het programma geheèl zal kwme_n worden afgewerkt ,· 
Het 1e trekt naar ·E,do en heef)/ een zeer behoor'lijke winstkans. 
Het behoeft geen betoog, dat d~ze wedstriji.gewonnen m~et wor-
d\m, anders wordt de achterstand te groot, , . , ,. 
Na het. goede resultaat van het",2~. elftaLtegen Esdo 2,• wacht• 
hen Zondag wederom een _zware· opgave; nu. de leiders in.eigen huis 
moeten worden bestreden, Indien een overwinning wordt bevochten, 
is de gehele achterstand weer ïngi3lopen en kan llB t gelijke kan
sen v'erde:r worden gestreden, Zet 1m op lui! J:ens rekent op jul
lie, Ook het 3e elftal gaat op bezoek bij de kopploeg. H.B.S,5 

. schijnt wel iets in de márs te hebben •. Voor P.hilip en zij!!, man
nen een reden temeer, om zijn beste' beentjl voor té ziitten, 
Het .5e elftal zal zich \7illen rehabiliteren van de 7"0 neder
laag tegen K:ranenburg. ")'Je" mogelijkheid hiertoe is tegen Spoor
wijk zeker aanwezig, I-!ij reke.niin er etjhter op," .,dat .alle spelers . 

·hun plicht zullen verstaan en voorä.l tijdig aanwezig zij!l• Hier
aan· heeft het de. laatste. welien''nóg al eens' ontbroken; zodat Vlij 
er op vertrouwen, dat Zondag à-.s. allen present'. zullen zï;in, 
Tenslotte wenst de· E,e.o. alle' Lensers een Zalig Nieuwjaar, 

.,, - .~ , ·. ECQ .. ,. ---.----------------
UITSLAGEN 

. :S.T,C.1 - Lens 1 
,-
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Eado 2 - Lens 2 0-2 
Lens 5 _;; :rrr.:Bu:rg. 5· 0.:7 ----------- ~-----,......--- . --.. ·----::--· --. -· .. 

zm ·HElr: NIEUTIE JAAR GOED ni, LENSLEDENl VOLGT ]?AN OOK TROU\1 _ 
' . "' DE TRAINING!.!!!! 1 ! : ! . ' --.. ---~---------- ,__,;,-'--'-----"--- . ~-- ·---· 

VA R I A, . , . • 
Van Th_!!~ 1T!;j]c_ontvingen ve een'Kêrstmiskaart met goede 

~ep.sen en heel veel hartelijk~ groe~en uit.Buitenzorg, aan 
hèel Lens. Adres: Sold. Th.v.Wijk. Reg,nr. 250327131. 4e 

Comp. 1e Pel- III'3 fü·;t.Grenad:i,ers.Ie Garde Inf.Brigade. 7 , . . 
Dec.· D:j.visie, Velclpos:tkantoor, Batav:[.a, ·. . 

,. 

Met dezelidc~l?2st kvml!i een brief van .Koos. \7alsteyn, die Zl.Jn 

artistieke neiging de vrije .loop liet, om Lens zijn beste 

wensen voor Kerstmis eh Nieuwjaar in tekening aan te bieden, 

Hij zit in Tjia.ndjoer en·. leest telkens lj18t genoegen de Lens

re.vue~ Adre,;i: Sold. J.Walsteyn, No;2506·J6001. )e Comp. I-11 

R, I, ,W .Brigade, Veldpostkantoor Batavia. 
1 . - • #"' . 

Paul van BoÏleemen, 'onze Indïe-kenner, heeft grote plannen~ ----L•••-- -• / 
Nog voor zijn a.s~ vertrek naar Insulinde, stapt hij :i.n het 

hlmelijksbootj e met liej • Annie P;:-uyci,,. donatrice. De plech

tigheid vindt plaats op Donderdag .9 Januari in de·st.Agnes'" 

kerk om 10 uur. Lens staat aangetreden om het jongen :pàar • 
v'a..-i harte proficiat toe te roepen! ·· · 

' . ' 

y 

Bernard llom~ eveneens èen ras..:Lenser, zond ·een kaart waa.rin 

blijk geeft studie te maken van de. Lensrevues en alle Lensers 

een Zalig en. g oJJikld.g Nieuwjaar toeroept, Zijn adres is: Sold" 

1e· Kl,B.J ,Bom. 210826002,. 0., Comp,I'-4 R,I. J,B:!:igaá.e. Veldpost.., 

kantoor Batavia. · 

U I· T Il ET JU- N I O R EN KAM P. 
PRÖGIWlliA ZOlîDAG f JA..m.JARI 194-r-......,-- : 
1,00 uur Lens A - Lens ll veld 2 .. .,, 

Alle A en B-spelérs worden om 12.45 uur op ons terrein ver-. 

wacht, teneináe elkaar wèer eens in de haren te vliegen. De.' 

heren _J. ,,àlsteyn. ,H. V4Jk ·en i;;. Visser zullen de elftallen op'.. 
stellen. . · . . , 

' , . . 
L•E N S 1 JU I, I OREN P U Z Z. L E HO EI{. 

~ zijn de rul"tworden op dè-vragen van devorige week, 

1. De scheidsrechter.telt in het spel niet mee, Als tijdens 
, 
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het spel dé ba,_l hem raakt, moet het _spel geîloon doorgaan. In 
het ond.erha.vig geval, waarbij de bal ,via de arm van . den scheids-· 

rechter in het .doel belandt, moet dus ee::i doel:punt worden toe-

gekend. . · - . . . · . · ·. · 

2. Een ppeler mag niets dragen,"' d~t gevacµ' kan opleveren voor 

de andere spelers.::Een speler. met een kunstarm l'.Ilag daarom 
niet aan het spel deelnemen. · · · 

3. Te laag koppen· is uel toegestaan •. ,,. 
4. De scheidsrechtér ,mag zijn beslissing herzien·, voo;aá.t hét 

spel weer is hervat. of voorda.t hij ll.et signaal voor de 'rust 

of' voor het einde heeft gegeven, In .de wedstri;id Lens 1 - • 

Rijswijk bv, ha,d de scheidsrechter het recht, om o_p ~ijn,: 
eerstgenomen beslissing· ( doe}punt) lérui{ tè koi:;èri, · •· ·• · · 

-5·. ~n ingooier mag met zijn hakken op-de zijlijn staan: bij 

e'[)n imvorp: Er z:j.;jn. in de lagere klassen ecl).ter helaas veel 

gr.ensrechters,en scheidsrechters,; d!e dit nie~ weten. Achj;er 

de lijn staan bij•,een inworp; is in ons geval uel het bestel 

6, Uit een vrije trá.p uegens gëva.arl.ijk spel 11ng niet ineéns . 

gedoel:punt worden; Dit is nl.. éen z.g~ indirecte vrije scho~ 

en de bal moet dus <alerst ê,fgespeeld worden. ·. .,,, : • 

7, De doelverdediger is ook eèn speler en mag d~s de bàl van ·de 
zij lijn ingooien. . · · ' ' . '• · · ; · 

8, De eerste speelhelft moet ~;rléngd worden,' indien in de al
lerlaatáte seconde van-de ·eerste speelhelft· :een strafschop 

· (:penalty) wordt· toegevrezen. 'De _strafsch<J]? moet dan ondanks· 

het verstrijken van .dé eer·s~e speelhelft· alsnog genomén wor-

den •. Dé speeliijd is .echter ,verstreken,. zodra de directe .uit-
verking van- de .strafschop bekend .is, . : · ·· : ·. . ;, . · 

9. 'ï.'an,neer eBl!l aanvoerder· de tóss wint, ·mag hij' kiezen welk doel 
zijn elftal het e~rst wenst · to verdedigen, ç,f ~1elke ploeg · 

de beginschop zal nèmen, ' 
Jan v. Luxemburg leverde dit )l:eer de· best.e :;,restatie, doèr 4 · 

. vragen goed.2,. ! vragen half goed en ! vraag .fs?!.1!. te beantwoor
àen·. 
10, De Juniorsecretaris· kviam. tot de óntdel±ing, dat zijn club 
• .3 :punten bij elkaar had geschopt. : 1 ,ïedstrij d yerd gelijk 

gespeeld 0-0,. Tv,ee wedstrijden werden verloren 0--5 en 0--18 

een één wedstrijd nerd gewonnen met 1~0r Onze C-spelers. 
konden weten, dat het hiêr: de club 11 0osterboys 11 betrof. 

·Jan v. Lu::::êmburg ·en !lb.~Rü;,~ok zorgden vc,crr de beste oplos-
singen! ! · . ' · ; .· · · JUCO ' ' ,\• 
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RANGLIJST 4e KLASSE B, K.N.v.B. 
R.K.A,v:v.--71 9 1 -er 19 . 39-14 
Wilhelmu13 8 5 . 2 · ,1 12' 25-16 
Lens • 9 3 · 5· 1. 1J 26-.:15 · 
Rijsuijk 9 5 1 :, 3. 11 . , 22-,17 • 
Rouvikoop 11 5 6 . 10 . 36-29 
B.T.C. 11 4 2 5 10 22-37 
de' Jagers 10 4. · 1 . · .5 ; 9 28-25 
zwart-Blauw a 2 1 5 .. , 5 19-23 
:ID;do .8 2 1 · 5.. 5 14-32. · 

, .. 
' . 

z.L.c. . 9 1 .. · a. 2 20-43. _________ . _ 

;~~-; N S B f :a-i,-;:~-;-H E E K, 
Te noteren, da:tÎfo~55 geschreven werd door .Arn.P.M~van der 
Ven Jr. en dat no,6$ een uitgave is van ''De actuele J?ers. 11 

Éen bevriende· relatie, . verraste~ ons met een aanwinst i No ,66'· 
Gedenkboek 50-ja.rig besta.an H. V, V, Hartelijk dank! . · P.J ~ . 

UIS=T U ........... , 
( dat Donateur .,RinÏÎ:Säèlau.ff Sr, zo verzot is op F.t'ed Flodder . 

en Cor Cordaat, dat hij elke avond zijn tal:rijk kroost . , 
rc;,nd ziah verza.Illelt,

1 
om.f~ het roei-end verhaal _voor 

te lezen? •' · . · ' · ~ 

dat 

·~ i 

Twee timmerlui in de B.T.C~:-,tent .de degens l=isten, 
onder het motto: Va.il dil!: hout zaagt men planken? 

dat de Bestuursleden, uie .de Iaatste vergadering niet ·bij
woonden, thans na lezing van: "!j:oEi. we het vierdEln?" 1o{ 
hevig spijt hebben, van h.U? apsent.ie? Lgadeel te ' 

' ' 

• 

, 

. -~- ,.., .,_ ~ . -

' ' 

' ' 

... ,. 

_, 

• 
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DE LE N s:i:J.~_v y E: .. 
Weekblad van de Haagse R,K, Sportvereniging Lenig en Snel. 

Opgericht 18 Dec, 1920 , Alg, Secr.etariaat: Gaslaan 5'4 
Terreinen: Ztiiderpark, ingang Vreeswijkst:raat, -------- ----------- --------.----Redà.ctie:- P,Jufferman~ .·en Jac~ v/d Kley 

-------------~~~actie-adr:s: .Amande~1raat 51 -----~~-
J.aarg~= 1246-1247 '= ==- •===Z Jailti.ari=1947~===~======== ."No.22 = 
LEN.S' ZAKAGENDA .~ . 
·nonderdag 'i Jan~1äri: ~aining SS:t;:i.oren in de Da eostrastra:at ,en· 

· Junioren in.,,de Hersèhelstraat. ' Zondag 12 Januari'. : Lens (weer l? veld/dienendà) 
Maandag 13 Januari: Club bij' Aliiém . . ·, 
Vrijd.i!,g 17 Januari ,: Bestuürsve:r:~adering , 
Woensdag 22 Janm -ei: Contactavond voor Bestuur en Commissies. -------- -. ---------------VAN DE REDACTI~0~ • 
GAAT Hllll' GEI'IJ KEREi'!?' -· ----- . ' . 
De Sporllç,oniêkis in vele opzicl:,'bm een lezenswaardig blad. Feitelijk zou· ieder voetba11er zic·h abonné moeté.n." noemen; :Ken,nis nemen. Yan alles; wat omtrent/actuele vraagstukken als techniek, tactie~,' amat13ur.isme, traj_µmg, spelregels enz. wordt behandeld. enuïteengérafeld, lqm het ~pelinzicht. ten goede komen en tevens de ànimo. voor ons edel spel v~rra~13rderen. . · 
Voor hen, die in de gelegenheid- ~ijn het K,U. V,B. lijfblad regelmatig t.e lezen, is het ongetwijfeld opgevallen, dat meerdere : · stemnién opgaan die het gesol met .. alle mo,;·elijke, consequent door-· gevoerne systemen beu zijn en s1Î-eng volgehouden.mentaltraining 
veroordelen, ook al naar aa.nle;i,d:Lng van de, tecbnische les, die het Ned. ·Elftal ip. Huddersf'.ield pntving. · 
Een recente uitlating over dit- vraagstuk lezen wij in de Sport
kroniek No, 53 onder voetba:· rief' uit Belgiè:l.' ..... ·wat we in de 
laatste .dagen hebben vastgeSteld, nl. eeE_.l_l~_j,).Z:~- terugkeer n3:1r een betere techniek! Men schijnt het systemen-geknoei hier ook-· -beÜte-wÖrdën;"mèÏ-1 welt dat het tot niets leidt, ai; men niet · (toevallig) de spelers ter beschikking heeft om het toe te pas
sen en· ~EJ,_<:_El!!Fj;, :t!è'~- :tf>:t✓.!!-~.:•~~?,~9)1!7.E'.'.'. :S!l?fl!'-?,~f., _ _d:,ï.~_.!'1.E'!l nooit ~ ;pri;i s~even l ". 
De speler moet dus niet zijn een nummer van een - gelijk een blokkendoos - in elkaar gezet systeem, neen, in gepaste mate, . -
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afhankelijk va.n het onmisbare 
kans hebben zich zelf te zijn, 

plqe·gverband, moet hij een 
en tot' :init'iatieven over te 

: gaan. - ,._ 
Voor deii insider· is het echter duidEllijk; dat in dit 'gëval 

aan een noodzakelijke voorwaarde voldaan moet worden: de· 

y_c,ill!J.].:!~;r-. !"9 et _.!~ggnisc h .J:>e!J.99.:;']. j,j? _ !!'~ !'.12.ho-9 ld _zijn.!. · -.-. -

Aangenomen, dat bove.nstaande opvatting juist is, blijkt, dat 

Lens -sic)l. i;i goed gezelschap beviwlt, Onze blauwwitten ,wor

den noch uerö.en gedrongen in eert of ander st!n' systeem. Wel . 

· was er gelegenheid tot onderlinge afspraken, die altijd nodig 

2!1,lllen blijven, :maar onze spelers hebbe1f ruimte te ever om 

.te komen tot persoonlijke initiatieven, Onze contactb\jeerr

komsten waren geen proeven van mentaitraining, doch een po

ging om de saamhorigheid te·verhogen en het spelinzicht te 

verdiepen of te verbeteren,- mede naar aanleiding va:n gespeel-

-• . de 'wedstrijden, · ' , · · · 

~.È-!'a:[1:.§'!'rz;!.;i?,~A. 'ilat werd door· ons, blauwwitt~n, gedaan om 

zouel b.ij veld- als zaaltraining te trachten onze techniek, 

uithoudings.,,.ermogen en lichamelijke c_onditie te ver beteren? 

· Het antwoord kan helaas i:iiet · bemoedigend luiden. Jammer! 

- Je voelt Je als :Éestuv.rslp.d' niej; weinig ontgoocheld., Wan.'1eer 

•.,;, 'je op. de tr.::.iningsavonden de minillllllll .. deelname ziet, Je vraagt 

"r, -.· je. me!)rmalen aft Hoe is het mogelijk, .. dat de Be stuurs bemoei

< · i'ng in deze zo weinig waarderjng vindt? (Is het g:tote bedrag, 

· -dat 'de traini11g aan hono.rarium ·en zaall.osten. vraagt, nog ,iel 

ver-.:-:woora.?) Hoe ·anders kon he·t zijn. Als ons, spelersma·èe-

riaal de trainiiJg 'niet stiefmoederlijk behandelde, zou onze · 

club ziçh ·technisch praphtig kunnen. ontwi1drelen, 

~om: !?E!'.§'kt ,. !"~j;_,9;!'. f)!!,,9-.8,_Sl!'J3!J. lîe(!mt van een hele week 

één uurtje af'. voor de tra.ini.ng! Laten de eerste blauuwitten 

die tot mor de vorstperiode een mooi .voorb'eeld gaven, ook 

nu weer stimuleren" Ook de andere blammitten moeten zich 

niet onbetuigd laten, Dan,,_ maar dan ook alleen, leggen wij 

de grondslag voor een goede technische ontwikkeliiJg van onze 

vereniging, Let op Uw saeck! · ·· 

EEN JUISTE :MENÎNG: 
ALLE SPELERS NliR DE TRAililNG ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! , 
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~AN HET s E C R ~_'.\'_AR I A.A Tj_ 
[N W NHDWE ZAKAGENDA ALLEREERST TE NOTERE!.f! 
Dag. :Bestuur: · .··. . 
foorzitter: J.v/d Kley, Frambozens;traat 45, Tel, 33,88,42 
,ecreta.ris; A,v/d Kley, Gaslaan 54, Tel, 39,83,75 
?enningm, : W,v. Boheemen, Okkernootstraat 12 
Vedstr,secr,Senioren: H.Houkes, 2e .Schuytstraat 60 
ledstr,secr.Junioren·: '.A,v.Huffel, Sneeuwbalstraat 9_8 
fIEIJWE LEDEN: Pupil; A,Jansen, Obr~chtstraat 179 

Pupil: .J,Lelieveld, Nunspeetlaa.n 478, 
' 

,, 

fIEOWJAAR: Voor de talrijke bij het Secretariaat binnengekomen 
rensen, bij de intrede van het nieûue jaar, zeggen wij namens 
,et Bestuur: Ha.rteli~k dank! . é ' • :_ .. 

[,BEM1YIBS, On~ lid M.He~es mist sedert ~enkelè weken een ·zwarte 
;roek en een beenbeschermer. Wil dëgene, die zijn· spullen ter 
.een heeft gevraa@½ de_ze zo spoedig mogelijk terugbezorgen aan 
,ijn adres: Pieter v/d Sarideatraat 13 of aan het Secretariaat' 
'aslaan 541 ' . . . :ECTIFICATIE: D:Jor omstandigheden moet de Bestuursvergadering van 
·rijdag a.s. worden verschoven naW:: Vrijdag 17 Januari. Plaats 
n tijd van aanvang blijven ongéwijzigd, , 
Ie Geest. Adv. en H,H.Bestuursleden gelieven hiervan goede nota . . e nemen,. 

~ 

ITNODIGING: De Geest.Adv, H.H.Bestuursleden en Commissieleden, 
orden hi~rb.ij beleefd uitgenodigd tot bijwoning V<Ul· de Cóntact
vond op ,;oensdag 22 Januari a.s. ];'!aats en tijd worden in de 
elger.de Revue bekend genaakt.· Alg. 3ecretaris 

, A. v/d KLEY, 
E D A C T I O N E L E M È D E D E'L I iï G E H. • 

egens-·teveel aan copy of - -;êi-iiïeïtwlT:.-g-ebrêFàän plaatsruimte, 
oest in de vorige Revue de rubriek "Van D:lel tot D:Jel" .;,,11gvallen • 

. . 
!l.n het Juniorensecret=.iaat l;::wam .geen ·copy binnen, zç,dat de ru-
riek ''Uit het Juniorenkamp'-', · ~ dit nuJnmer ontbr;ekt, · • · = men ons mededeelt,. "):)egint dé huwelijksplechtigheid van Paul , 
• Boheemen en m_ej • .Annie P.ruyn D:Jnderdag 9 Jan, a.s. in de St. 
:;neskerk niet om 10 U1l.L', doch te half tien, 'RED, 

\ 
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D E E. C.' O. B 1 A A .S T. A P P }J L. 
PROGRAM!.lA. ZOlffiAG 123.ANUARl...:!2.4-k . . . 

2.00 uur Esdo -. Lena. 1 o.r Blauw Schimmelweg 
12,00 uur VTestlandia 2 - Lens 2 : Naaldwijk 

.12.00 uur H.B.s.5 ~ Lens. 3 lroutrust 
2,30 uur Lens 5 Spo~zy,ijk 5 veld 1~. 

' 0 P S T E 1 L I N G E N: . . . . . • 
·ie Elftal: A.tën Thlm, ,A":-Hoefnagel,",H,Soholten, ,R.Roodenrij s., 
R,Roemers·.-, C,lli_erhuizen. ,Ant .v.Huffèl'. ,H,Houkes. ,A,Koppelle·., 
·H,Overbeek., ,F.v •. Niel, ,Ras:· J.Roozenburg. ,H.v/d Burg. ,Leider: 
C.Miltenburg, · :,, ; :· . . -

2e Elftal: J ,Rr:ijters. ,A,v,Huffeil, ,H,Helmich, ,A,Walhain, ,A, 
:. Bogisch.,,;R,Roodenrijs. ,A,v ,L=emburg, ,J ,'!alsteyn., F,v,Luxem-
. ·burg,,H.Kops.,c.v. Lµxemburg.,Res: G:V/d S~een.,J,v/d Poort,, 

W,Hillenaar.,Leider: Il.Janssen. Samenkow,st .,10,45 uur Varken-
markt. "\1 ;s.r.r'"'-Bu~. ' · · , . · _ . · 
;,e Elftal: î/,HÛysmans. ,J ,v. Venróoy .• ,H,v/ d Boogaarà.t.! ,Ph.ile 
Heer, ,L~Ullers. ,F,Mourik., c.Hattink. 1H,v )lijn, ,J, Goemans., 
11.Hugens,, C,fubois, ;Res: H,d~n Drijver,, 01:•Demeye,. ,J .• Bontje, 
Leider: J,v, Venroo~, , .. · · . . · 

aE!fial,· Jac,v. Westing,,C,Visser,,L;v/d Yial,,F~Albers,, 
p,v/ d Salm. ,L,ilorsboom. ,J .Bom.,J .v. Zon,, S,Kroon.,A, Versteegh, 
1,Hiessen, ,Res: J .He ere, ,M,:3:emmeá. ,J .Nijman,,Leider:A,v/ d Kley 

ZDals blijkt, is, het prograliima van 5 Januari,. opgesc4oven · 
,ia.àr Zondag a,s:, Ongetuijfeld eist het enige moed om de o:ir 
stellingen te. publicere11, te:rÛijl de ijsbloemen ·op de ramen 

·worden getpverd en een gierende Oostenwind om de huizen loeit. 
Hoewel_ er dus alle kans 'bestàat, 'dat de Blauwwitten Zondag 

· ·net ·voetbalveld voor· de ijsbaan ruilen, is er altijd toch · 
een kleine mogelijkheid, 'dat bij vroeg- invallende dooi go-, 
speeld zal"worden. En vo_or dat geval, vinden we boven de o:ir 
stèllingen. · · ' · · '" 

, Is voetballen echter a:f]).ankelijk van het weer, met de za.a.l
train.ip.g is dit niet het geval. En'juist nu·er weinig kan~ 
is op contact op het grastapijt, zoeken ·we oonta.ct in de 

·gymzaal, op Donderdag a.s. om T,30 of 8,30 uµr.. · 
----,.----~ ECO, ~---·---------------GEEN SLECHT' IDEE:: DOI!II' AAN DE TRAil'IIUG 1JEE! l ! f ! 
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PROMOTIE EN DEGRADATIE IN DE AFDELING, . , 
Dezer dagen publiceerde de Sport~k ·een bericht, dat" de re
geling bevàtte van de.promotie en degradatie van de K.N,V,B,, · 
Afdeling Den'Ha.a.g, .voor het lopende seizoen 1946 ... 1947, 
Voor zover het pnzè elftalle'ri: •aanbelangt, volgt hier 'een uittrek-
sel: · ''-~. .... e " \_· 

PROMOTIE• · ' ' 
1, Om éé~ plaats in de 1e klasse:, Kampioen 2. D (a.fd~ling van 

Lens 2) tegen no. laatst .1 c. • . · . · · \ · 
2, Om 2 plaatsen· in de, 1e klasse: kampioen ·2 C en kampioen 2 E 

(afdeling van Lens 3) tegen no!_;iaatst 1 .D, ·_ • . 
3. Om één plaats in de 1e klasse: kampioen .2 F (afdeling van 

Lens 4) 'j;egen no, laatst. 1 A, , . , · . • . .-
. 4, l)s, ~e klas kampioenen -( dékla:s van Lens 2~-i)_promoveren 

au,tomatisch, De nos, · 2 •in• de 4e klas spelen om 2 plaatsen in 
· de 3e kla:3se, , · · '" 

DEGRADAillIE: · , 
Nos. laatst 2e .klas __ tegen de kampio:nen 3e klasse,: om 1··plaats 
in de 2e 'klasse. . - -· r·• 

•In de 4e klas is van zelfsp;-ekend geen degradà.tiè, • t 
• • ·, • • • • ~ ·_ • 1 -. . . ' ,',"-' .• 

Zeer terecht wordt gesproken yan: versterkt~_.;>!P~2~id; welke 
regeling natuurlijk slechts voor dit __ seizoen geldt, · i • , . 

· · De promoti.ékansen zijn vocrr de koplopers in de verscliillende 
afdelingen van de 2e, 3e eri ·4e klasse dus gunstiger, dan ,i,a.n-• 
vankelijk gedacht werd, Een hoogst prettige- én hoopvoale situatie 
voor die elftallen, die of .nu..r,eeqs no. 1 staan _of zich dicht 
bi.j de kop genesteld hebben?:De strijd_ orit de suppremat:l,e. in de 
afdelingen, zal er _echter des te feller ~m zijn. · 
Ook Le:qs kan nog~een há:i:'.tig v,oordje meesprel;;en, Voor 0het 2e en 
3e elftal 'zijn de kansèn ten'.volle aanwezis,-mits,,,mits van el
ke wedstrijd inderdaad een etrijd wordt gema.a.h.-t, -,ie hopen, dat . 

" onze spelers al hun capacite:j.ten. zullen _aanuer.den en de nodige 
spirit tonen om het •beste resultaat te verkrijgen. Behändel lui, 

. de wedstrijden met volle ernst ·en l•:,opt-het al eensitegen,vecht 
moedig voor de punten door, tot .het laat13te fluitsignaal, D, 
buJ:!..2-s te_lcp!J~!>~l. 1;. • • . ·,; , ' - • · -
Lens 4 is :ï,n de 2e, klasse .F pr.actisch -v:oor _de tite_i uitge13chakeld 

.. Het_ Se elftal za_l geel:l._ punten_mEler mogen verliezen, om in aan
merking te komen, Laten de. 5e Blauwwitters echter ook rèkening 

' . 

' 
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Over het verloop van ~e Competitie voor Lens 6, kan nog ni~t ·~ 

. geoordeeld worden, Ook dè 6e elftallers willen de best moge- ' 
lijke plaats innemen, 

Het is natuurlijk voor onze club een grote genoegdoening· te 
weten,'dat de drie hoogste elftallen in hun afdelingeµ tot 
de sterksten behoren, Maar denken de leden er ook voldoende 
aan, dat d'e ~Ll~-veel moeilijker t~ __ krijgt? 

Hoe is toch de situatie? 
De lrampioenskans van Lens 1 is wel niet zo geprononceerd, · · 
maar één misstap van de concurrenten en ons 1e is weer kna~ .• 
in de running. Lens 2 en 3 hebben de touwtjes nog in eigen 
hand, Wat moet hieruit voor de spelers van onze hoogste elf
tallen noodwendig volgen? Dat afschrijvingen a;I.leen in uiter
ste noodzaak (ziekte) mogen voorkomen, -··· 0

Denkt, eens aan, het volgende geval. Voor het- 1e bv, schrijven 
2 spelers af, Wat moet de Ebo doen? Wil Lens 1 "bij" blijven, 
dan zal het 2e de invallers moeten leveren, Ma.ar de kans van 
het 2e dan? En de kans van het 3e, dat weer 2 invallers zou 
moeten afstaan aan het 2e? Begrijpen we de moeilijkheid? 
Als er 3 elftallen kampioen kunnen worden, is het uiterste 
plicht nooit af te schxijven. l!oet dit door ziekte toch ge- · 
beuren, ~gont dan....J:!l.i, begril'_Yggr .de moeili_j_k~_j;ll-~-Vl3:!l __ d13_ · 
Ebo en staat niet 'direct met critiek klaar,c 
De Ebo wikt en weegt en beslist na rijp beraad, Is men het 
daarmee niet eens, soit, maar leg je als goed verenigingslid 
bij de weloverwogen beslissing neer en bedenkt, dat hoe ze 
ook uitvalt, toch het een of ander elftal gedupeerd is, 
Daaraan Yalt niet te ontkomen, Uie het beter weet, hij zende 
de oplossing a.e.n het Redactieburea1i, 
M.i. is de enig gewenste oplossing:·Laten de spelers onder
ling de afspraak maken, steeds volledig inrhet veld te ver
schijnen, Jla.t is voor de Eco prettig èn voor de kansen het 
best, 

• J, v/d KLEY 
·IEDERS ll'EHS????? . 

PROMOTIE VAN LE11S! l ! ! ! 

' 
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:BIJ EElJl! AFSCHEID .. · , 1 . ' . 

Aan het adresvan onzen meda,;.;rea.ácteur.P.Jûfferma.ns, die !'!:an 

het ziekberil gekl,lfsterd is, lma..-u het yolgende schrijv~n b~en. 
,. . . . , ~. - . ' 

Beste Redacteur_, · · · · 

Op de eerste plaats beterschap. Wini vertelde me-van je on

derduiken in de lappenmand. ··nr. heb het razend druk, maar ilc wou 

toch graag ir de Revue uiting• g~ven aá.n mijn gevoelens, van waar

dering voor de wijze, waarop J,ens zijn öuden vriend PaÛl weer 

in de kring haalde en hield" Zaterdag 11 Januari gaan we per 

m~s. 'Ta.lisse, naar Ba~G~viaa. -. , · ~ 

Lensvrienden, gegroet, ,houdt je haaks in.IIolland met zijn 

angina en zijn winterhielen. Holland dat toch nog mooi genoèg · 

:ï,s, om er wee:1; terug te kome_n. _, Jullie vriend, 

·' PAUL VKi.;' BOEEELlÈl'f. 

(voorlopig adres) p/a .!\dm. Ka.ntoo:r Kooy en éo, Batav;.ia,' , 

P,S, Stuur me de· Lensrevues; ik klauter daar in het "duistere".· 

Indie, nog wel vieer .eens in de pên. P, v. B, 
-· .. 

Paul, je gaat weêr- ,he~Zl,_-, Je laat veel lie::'s hier achter, maar 
neemt oolc wat liefs mee·; je vrouu,. die lief en. lee_d m'3t je gaat 

delen. Het moge jou en .Annie en ,Kees goed gaa,.--i in de· 'r;i.mboe, . 
'~- .RED., 

--~-------~-----,,,.,...~-------,.--

,. ' 

W I s. T ~ U •~.!./? 
'- -· ~ ' 

dat donateur Rinus Gil'lauff Sr, het vertiJ;:tJ 

over Fred Flodder en Cor Cordaa~? 

, . 
om verdér-te lezen 

., . . 

• dat ik niet weet, of dit een gevolg is van-de ontijdige publi-

catie in de Lensrevèle? , · · 

Tu.t Le;is 2 ·zo •n bescheiden rol speelt in _2 D "zie Binnenhof") 
. ,, , - . ~ _., 

dat zij 1 punt minder kan halen, dan de leider Westlandia 2, 

~~!_(zie "Binnenhof") zo fier aan.de kop gaat? 

2 D, 
Vestlandia 2 
Wippolder 2 

:Esdo 2 
H.G.A. 
Tedo· 2 

5' 
4 
6 
5 
7 

7 
6 
6 

Lens 2 = 
's-Gravenz.2 

':iJi,1 .-Bl,2. 

!1-
4 
4 

5 . P.D.K.2 5 
5 XlQLenig en Snel 2 

4 
4 
2 
1 

/ 

verliespu,nten wegens_ 



:... 160 ------------niet opkomen op 20 October .,946,, 
" . 

Deze laatste bijvoeging die~t met een korreltje iout genuttigd te worden., Lens 2 deed geen onsportieve geste, a:och kwam door een administratief foutje een uur· later bij· .P.D.K., hetgeen als niet opkomen werd uitgelegd. 

2E: · 

Wassenaar 3 7 '12 Iuindigt 3 7 6 
H.E,S,5 6 10 . El.-ZIVart 3 6 4 Ter Laall: 3· 5 8 · JJull Speed 3 6 2 
Lens 3 4 6 Tonegido 3 ,6 
O.D,E. 5 , 6 

g..x:. 

v.n.v. 6 12 Tolfia D,V,K,2 , 
6 4 · Postduiven 3 7 9 Lens 4 5 3 Kranenburg 3 6 ' 8 · .Laakkwartier 6 4 1 't7esterktv .3 4 6 \/estlandia 3 5 1 

' \7 .J: .:10.3 5 4 

' 
' ---------------------=-------------------------------=-- .=--==-

' ' 

' 
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"Jeekblad van de Haagse ~K. Sportvereniging Lenig. en Snel. . . 
Opgericht 18 Dec. 1920 · ; .AXg. fiecr~ta.riaat: Gaslaan 54 

Terreinèn: Zuiderpark, ingang VreeSîlijkstraa.t. , _ 
-~--...::--~--- - ... -:---"':" ··'f.. ,,. • _---------------.... -

' Redactie.: _p;Jufferman;s en Jac.' v/ d Kley, 
--~~!~.:::~~es:_jrn~~nelstraa.t 51 ~-~-~ 

· J=~~ 1246-1241== ===== 14 Januari= 1247. ==== '· = = .. No.22• 
L E N s r 'z A K".A G E N. D A. . Je . . ,- ..... 

· Donderdag 1b Januari: •rrai.ning• iè!lior~s To. Costastraat 
• · • : ·. Jimiore·s Herschelstraat 

. ,( ·• . . 
. Vri~dag .17 Januari : Half negen'::Bestuursvergadering bij dhr·. 

A.v/d Kley;, Gaslaan 54: .. · ✓ 
Zaterdag 18 Januari : Lens C - :0:.. E, • 
Zondag 19 Januari . : Lens 1 - 2 - 3 .,. 5 . A - :B,' • . 

1..· ' 

Maa,.-id~g 20 Januari : Club bij Alsem. U komt??? . , 
ïfoensdag 22 Januari : Contactavond_ voor Bes-t;uur _en a11ê· Commis-

.. , .- · , · sies ix\ 11]llnná.", Regente~seplein 22 om 8 
,.. uur.,.: ' r·• ~ , ' . , - . . 'I ------....---------

Y.A N )IE T ___ s :E·c _R E_T ".A.Jl I A A_T._· · · ·: -~- , 
;!?EKENDE AD~Etr :- . .. .. . ._. . , .p • , . ✓ 
Voqrzitter: J~v7.d, Kley,. Frambozenstraat 45., Tel. 33,80.42. 
Secretaris; f,v/d'Kley, Gaslaapc §4, ,Tel. 39.83.75,, :,. , 
Penningmeester: 'J,v;, BoJ:ieemen, Okker.nootstraat 12 · .·· , 
·.ïedstr,secr.Senioren: H.Houkes, 2e Schuytstraa.t 60 ., 
,iedstr.secr,Junioren; A,v. Bilffei, Sneeuwbalstraat 98 

" . .., . " ., " 
-- ' , ,,. " ~, . ' 

l'lIEOWE Lfil?.!N: S, Vloemans Thoinsonlaan .-70 · J:,mior 
· A.v. Aareti )f~wto:ty31_;raat 355. · Pupil' - . . . . . . 

BESTU1JRSvBRGADERlifG: Dè. Geest ~Ad,;.iseur en H,H;Bestuurslede°n her
. iml.ëren-,wij .hierbij aan dE! ~st~i'i..r.sv:ergaderi.--ig OJ? V.rijdf!iLjl 

Januari a,s,_ b:i_j A•:v/d ~ley, Gas:);,aan 54,. ~- • • . 1 . . . -~ . . -~ 

!JmlTACTAVOIID: De· Geest ,Adviseur, .H,H,:Bestuursleden eri Collllilissie-
leden gelievên er goede nota, va.."1 ·te. nemen, dat de COllTACTAVOlffi, . 
op WOENSDAG 22 JAN!JARI ,a.s. plaats vindt in OAFJ!: "EMMA."· REGEN- . 
Tl!SSEPLEIN 22, ·alhier des. avonds_·,:a: uur.. ·· Alg. Secretaris 

. . • ,, . . • · . ;/. · . ·. . ' A,v/d KLEY. • ____ , ------ -----;--".;..-~--~----------- . -----· -
VARIA. · , 
Van ons lid Ben Tettero ont.vinge2r wij een nïem;jaarsgroet uit 

J,, /-



182 --------·----- ------------------------:Batavia. 1Jij 'danken hem daarvoor en wehsen hem '17ederkerig 
het allerbeste. voor 1947 ·en een behouden terugkeer nam- het 
dierbare Holland, en ••••• Lens. · ~ . . • -----------~-----"'-----------~---------!:JLl)~_!_ ~-M . .A._§ ...!_ N I_Q_l{-1l._f? ... Y..QOR J2. JANUARI 2,00 uur E<Jdo 1 Lens 1 terr.Or.Blauw Schimmelweg 
12.00 uurvestlandia 2 .:. Lens 2 " . Naaldwijk 

' 
12,00 mur H,:B,S,5 
2,30 uur Lens 5 

, 
,: .. ·~ 

Lens 3 Houtru.st 
S:poorwijk 5 veld ·· I 

' I , , ~ 

P R O G R A MM A J U N I O R E S VOOR ZATERDAG 18 J.ru:lUARI - 3,0ÖÏÜÎX· Le:i,s ~----G.Ji,:C-~-- ten-ein2 _______ _ 
3,00 uur Rava Lens· D· terrein Rava 
3.00 uur 1Jilhelmus Len:;i E terrein Voorburg 

YQQ!.l_ ZONDAG ..:!92 .AlIUARI 
12,00 uur D,H,L. Lens E 

2.;30 uûr Velo , - Lens B .· '. . -------~ - ----------------
· terrein Delft 

HOE MEER.ZIELEN, HOE MEER VREUGD• ·' • 
llAlf OOK lrAA.R DE CLUBA vorm! ! ! ! ! ! 1 ! . -------- ---------J!._E_Jk.C~ 0. ~:..Jl. ,:L_ !;. A S T A J . P E .1!, 

Ql.êT~Eff: .. . , . _ , 
1e Elftal: .A,ten Dam,,A,lioefnagel,,'R.Scholten,,R,Roodenrijs ., R,Roemers., C,Bierhuizen,,.Ant. v.·· Huf;fel. ,H,Hpukes, ,A,Koppelle, 
H,Overbeek,,F,v. Hiel Res'] J.Boozenburg.,B;.v/d Burg, Leider: 
C .Mil tenbure;. 

2e fil;f~~l. J,L'rijte~s.,A,v, Huffel~,H.Helmich.,A.We.lhain,, · 
A,Bogisch, ,A,Ropdenrijs, ,A;v. Luxemburg. ,J ,\'ialsteyn, ,F,v, 
Luxemqurg.,H.Kops.,C.v, Luxemburg,,Res: G.v/d Steèn.,J,v/d 
Poort.,W.Hillenaar. Leider: H.Janssen, Samenkomst: 10.45 uur 
'Varkenmm-kt, 17.S,li, Bus · ; . 

l O • r ,-.. -. 2e elf!aly_ W.Bizysmans, 1J ,v. Vem,:ooy,,H,v/d lloogamd,,Ph,de 
Heer, 11,Ullers, ,F,Mourik., C,Ha.ttillll;, ,H •. v. Rijn. ,J .Goemans,, 
\7.Hug:lns., C,Du.bois. ,Res: H,den J?,rijver. 1 Ch,Demeyer. ,J ,Bontje" Leider: J .v. Venrooy. ·. · , • . . .. . . 
~~t Jac,v, We~ting.,C.Visser,,Lov/d 'Jal,,F.Albers., 
P,vi'à. ,Salm. ,L,Borsboom. ,J ,Bom, ,J,,v~ zon. ,s.Rroon. ;A. Versteegh 
L.:tiiess~n.,Res: J ,H~era,,M,Ilemmès.,J.Hijman,,Leider: A,v/d · Kley. . . . 

' 



' --------------------------- ----,,--~-----,... ' . .. . 
\ïederoin hetzelfde programma als" 12 Jan.· j .1. De naar \vij hopen 
thans def:i_.tiit.ief acht~r ons liggende ijsperio~e, heeft_ veel _ .. 
voor- en t·egenstanders ·gekend. • · · · · · · , . . · . 
Gezi;n ·echter de huidige kolenpositie ;voerden·de tegenstanders 
wel de boventoon. Voor de ]lbo, speciaal de seçretaris, was er 
toch wel een pxettige, zijde aan, Hoe gemäkkelijk, elke' week het
zelfde programma, dus geen wijzigingen in de elftallen en op-' 
Zaterdagavond en Zondagmorgen g'J3e;n_ a+"schrijvingen te behandelen. 

, Maar indachtig het bekende gezegde "Rust roest II zijn wij tqch 
weer blij dat nam- alle waarschijnlijkhe:i,d Zqndag a,s, het pr~ 
gramnia zal kunnen worden afgewerkt. 1fogeri wij dall bij het begin 
van het jaar 1947 de ·medewerking van alle Lensers nog eens in
roepen, öm, indien afschrijven pnvermijdelijk is,'.dit vooral tijdig te doen. . ~,. "-~ · -' · · --.. . 
Het progrwmna behoeft van zelfsprekend géen nadêr<cèmmentaar,. 
Elke Lenser heeft voido!!nde tijd gehad om ,di·i;. terdegé te bestu..: 

. deren, Het belang van de, komende wedstrijden st~t allen dus ' 
goed voor ogen, Daarom.het best~ bee?1,t,je voor, dah is succes verzekerd. · '• · f • 

E,•c.-o •. -------~--------------:<-•-,--~-. ------~-------UIT HET JUNIORENKAMP 
Na een voor ons haast eindeloze 'rustperiode kunnen wij gelukkig 
weer in dit nummer .van de "Lèns-Revue" een junioren'.-programma • aankondigen,· · 1· • :: • • · • • 
Zoals gewoonlijk wordt de,. juniorencompetitie verdeeid in 2 pe-· . 
rioden. Ile eerste periode hebbenLwij nu achter de-rug en vol 
goede moed.gaan wij met•,éen óng~ke.,de, vechtlust zonder omwegen•·: 
recht op de "finish" af, ,rat hebben wij in de eerste periode 
geprest,eerd??? .. -~ -... :"'" i' ''~~ • .. : • LENS A, De prestaties· van: ons A-elftal zijn zonder meer .a.ls vrij 
goed te beschouwen_, Zodoende werd o·ok een zeer ·eervolle plaat.s 
op de ;competitieladder be:teikt eh kunnen vlij ook met vertrouuen. 
de verdere prestaties· tegemoet zien. ilà alle. À-spelers èe:ris · ' · 
met de intentie het veld ins= 'om vim het begi.."l, tot het ·einde'
van de wedstrijd tè vechtén en als yooral de voorhoeäe-'.spelers • · 
eerts kans gaan zien een vlug en soepel ·samens:pèl. te demonstreren, 
'dan •• · ... Jongens; de kans is· er!\°(! · '··' , · , · ; • -
LENS B, ~t als -enigste, Lens-p_lq_eg, ongeslagen -én ,op dé ~oven--, 
ste plaats staande, _de 2e ronde in!!! Hatma.:rlijk zijn -hier onze 
verwachtingen hoog ~spannen, :Ebhter zullen onze jpngens op hun 

' 
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weg naiir •• ~.men:i.g ~= appeltje .,te bijten krijgen. IndienÎlij: •. , 

goed zijn ingelicht, houden_ al de B-spelexs vall appels en 
zullen zure appels oo1c wel hun weg naa.r de hongerige Lens--
ma.gen vinden!!! ·. · 
LENS- C: Had 'het ongeluk ha.ar eerste 2·~ wedst·rijden t<:lgen de 
nu •boven aanstaande Velo.:.ploeg te verlizen. '\7aa.rschijnlijk 
zijn zij daarvan zo· geschrokken; da.t van meet a:f aan een 
andere en· betere weg is ingeslagen. Als een roofvosel, die 
doodstil in de lucht op prooi• loert, za.l,;Lens-C Velo bli;jven 
volgen. En, als Velo zich ~:i,sschien eens mocht vergissen~, • , • 
Na.tuurlijk, Lens-C is er dan a.ls de kippen bij! 
&ENS D. Hier hebpen wij een p;J.oeg, !l-ie a.ls het ware gedood
verfd staat, Iedereen denkt da.t onze ploeg in de zo uiterst 
zware afdeling waarin zij, werd ingedeel niet veel za.l kun
nen• presteren. Ook hier is onze ·inlichtingendienst in touw 
geweest,· Lens-D niets presteren????? HeE!n, da.t·laten we ons 
geen t'l7eede keer zeggen. Ook ons Uederlands elftal is dik- · 
wijls op ~en dergelijke ma.nier"uitgema.a.lct" en de tegeapa.rtij 
Imam dan meer dan eens van een erge koude kermis thuis, 
Lens-D gaat daarom op de groene· vlakten eens eèht voetba.1-
kermis houden! ! ! · - . · 
Lr:NS E._ Heeft evenveel verl;ies]JUntén als no, 1 op .de rang
lijst nl. Velo; ma.ar speelde een aantal wedstrijden minder. 
Een zee:r Si1annende competitie_ s~aat dus op het-programma. en 
ieder verliespuntje zal de bodem insla.an van de zeer hoge 
verwachtingen, die wij van de ploeg van P,v/ d, Broek :qebben, 
Lens D zal zich echter niet uit het veld. laten sla.axi eh als 
wij ons n;et vergissen, zal cp 17ateringen (Velo-.ter:rein) 
wel worden. beslist, welk-e, ploeg_ de kaLlpioenskroon ma.g o:p
:z;etten. Laat het Lens E zijn, j2ngens l ! ! ! ! 
Onze Pupillen komen over enige weken weer in het veld en 
haar tegensta.ndérs zullèn hei; tegen onze benja.mir.nen zwaar 
te verduren_ lcrijgen, Doet je best, jongens •. 

OPSTELLINGEl'î DER ·ELET.ALLEU. · i 

LEiiJS .A: J.v. M:elzen,,l.v.-L~emburg, 1 A,Hç.asjes.,F.Demeyer,, 
R,;/üstefeld,, 1ï.Kervel. ,P.de Leeuw, ,F,:Boumneester. ,P.v/d 
Valk,,A,v, Looyen en H,v. Beek, Res: U.v, Blijswijk.,J.Roo
denrij s •·,A,Hbefna.gel,, Leiders: J ,Ualsteyn Sr, ·en H, Vink. 
Sa.mank, 11, 10 uur. op de .Turfma.rkt, · 

LENS B: P.v. Leeuwen,,P.Vollebregt,,E.tf;n Berge,,E.,v. Hiel, 



------------------·----· ----,---,------- - _ 18? -
Alb. Ruygrok,,G.Koldewijn.,AdriD.zyvestein,,J.v, Zuilen.;J.dé· " 
Roos.,H.v~ Hirtum.,\7,lfegge •. Res: ,c,Hillenaar,,1ï.v/d Berg;,C,· · ·, 
Bogisch. Leiders: \!.Visser en ·p.'juffermans, Samenk, 1,30. Ulll' hoek 
Vreeswijkstraat-Ley:weg; .' · • , , , · ' . . . , · · 

' - . . . . , 

~JLÇ: c.Bogisoh. ,J.v/d Gruig., G,Lam.,,M.v. }firtum.,F.Schippers:, 
C,Redeman. ,J ,ICuypers~ 1J ,Ja.german. 1J ,dè Bakker., G,v. Reenen. ,M.·. 
Gelauff., Reà: P. Pellekoorn. ,A.lüeuwenhuyzen/; E.LBuens·tein. ,B. 
Helmich. L.èidêrs: J.v. ·dassem. en 'J,v. Luxemburg. De·. spelers 
moeten uiterlijk 2,45 .uur op het '.terrein' a~ezig zijn, · · · 

LENS D_:2.,Lammere, ,'L.Haring,, C,Botter,,A.Urbarius~ ,J ,Admiraal~j 
J. Wallaart., L.Haket •, G. v. Roon. ,.r.ICeuls •, A,Hoog(luin,.,B.:Herfkóns 
Res: L.v. Zeeland.,J.Schouten.,S.Vlpemans.,:;;.Bleekemolen. Lei- ·: 
ders: \7,Visser elli N,Schouten. Samenk.Ravar-terr. 2,45,uur · · 

. . . . ' 

Lll:NSJ_;_ \7,,Gela,;_ff ~ ,~, v • P.ijn,, F .ioiiers •, fu Speelm?lls. ,:1. v/d 
Steen, ,A.Strous·, ,ll~Semeijn,, VT. Visser. ,T.Heydra., C,l3on., P.v/d 
Broek1,Res: L.v/d Wal.,M.Vink, Le,i-ders: JJ...v. Huffel en J.Go~ 
mans. Samenk, 2, 15, uur. bij tramhalte 111 t ·Jachtjeil. . 

- --------------.;.~ ---. 
SPORJ' LEERT ORDE EN TUCHT •. · 

---~-------------- ---------- J1JCO -~~----, ---· 
DE SCHEIDS R'E é H TER EN Ti IJ• 
Zoa1s"'Telî:foêis7pe1 een, lust VÛqrTTië-r'öëii{ ls-~ii eeri uitnodi(;·in.g 
om de volgende 'speelpartï;f weer bij· te wonen, zo is het voor 
de aandachtige toeschouiiler óp de voetbalvelden prettig te kun
nen constateren, dat de leiding in bek,1ame ,handen was, ·dat de · 
scheidsrechter, zoals ll\en dat noemt, er in was•· Bravo :iroor, den 
arbiter, die ,zijn spelkennis en ,tact·· in di!mst wil ,stellen van , 
de voetballende jeugd. . . · , 1 · '· · • 

• f •• ' • 

Een goede scheidsrechtér- is een olilllisbaar element ·voor elite 
sport°demonstratie. Dit geldt in hcîge mate voor wedstrijden 'in 

· ploegverband gespeel_d, ternijl het. nog meer klemt, indien drom-:: • 
men toeschouwers bij de wèdstrijd 'tegenwaxdig 'zijn. • · · · 
Mu. is het ongetwijfeld zo, dat dè ,!spelers zeker recht hebbeh op · 
een zo volmaakt mogelijk: leiden. door den arbi·Ger. Deze heëft 
inderdaad een verantvmordelijke taak en behoort in zîjn ,optra=.: .. 
den een ·openbaring t.e zijn van: "vii1onanskennis'', tact, waardig, . .' , 
heid, eerlijkheid. Dat is heus niet weinig.: En. toch•zijn er. on-, 
der de scheidsrechters, die het dqor.'stµdie, _aan"ge\,ó;r-e,n leïdel.'-" · 
schap en' zelfke'nnià ver gebracht. ii:ebb~n. 

·- 0 
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l'ifa.ar;beste voetballer,in elke uedstrijd een sch"eidsrechter ,!.,. 
van onberispelijk :formaat eisen,ga.a.t te ver.Uw eigen fouten° 
tijdens.het spel dienen U bescheiden tè'.maJ.cen ten opzichté · 
van den ma.n,die Uu wedstrijd komt leiden.\7aarschijnlijk maakt 
hij minder fou~en dan ieder van de_ SJ?!iJ.lérs. Rc'i• toch is de taafi: · 
van den arbiter niet lic_ht.Ieder die zich er, wel ·eens aan 
heeft gewaagd,kan en zal dit beamen~Jaren geleden leidde.een· 
scheidsrechter uit ons district .een uedstrijd te' Naaldwijk. 
Het·,publiek uaa niet zeer tev:reden'over den fluitist en het 
eind van het láedje was,dat deze haastig zijn fiets moest 
nemèn en op de vlucht sloeg,vàa.rbij hij.door onbekendheid --· 
met de geóg-raphische gesteldheid in Maassluis in plaats :van·: " 
in vorstelij~ 1s-Gravenhàge·~elandde~ In H,V.V. 50· jàar-lezen 
we over H,V,V, .voc het'volgende:,Jle leiding was zeer slecht 
en men sprak va.il chaotische t-oestanden,Ihderdaad was het een 
bende,F.en onzer leden, thans een .bekend offici:er van Justitie, 
wond ziëh zo op,à.àt hij. een 'aan,tal JÛ.>tiores op het. bruggetje 
posteerde en ze daar met palen ;,,apénde 1die' zij als stormr~, 
men droegen met het doel de_n scheidsrechter in het water te 
ra.mmeién.Deze was van het geval zo geschrokl;:en,dat hij nadien 
nooit meer een wedstrijd heeft gefloten! Deze beide illustra,
ties dienen om te laten zien,hoe het niet behoort.Wiaa.r. ook 
het minder e~•ge is uit de boze,zo.als uitroepen van or..tevre-' 
denheid,Wij behoren in den sçheidsrecht'ér op de eersté plaats ' 
den man te zien,.die voor •ons èn voor onze sport een deel van 
zijn vrije dag opoffert.Dat is onze dank waard.En faalt de · 
arbiter - ja,ilc wect,de.t dit heel. érg zuur 1'..an zijn, - dan 
eist de \7are •sportmanschap,dat wij de scheidsrechterlijke ' 
dwalingén accepteren. In de r~gel echter -valt het :nogal, mee·, 
llij E,T,C, - Lens 1 viel het :rtj.et mee.Hier ,noteerden wij eni
stige -vergissini;eri,Doch ~e spelers,die tijd<;lns de wedstrijd 
er luide ts)gen prostesteerden,ma.akten hiermee zelf.weer nieuwe 
vergissingen,iinderzijds' gaf· het elftal wel het juiste recept · 
san,toen het in het eerste kwartier iran de tweede helft met 
zulk élan speelde,clat ·er ëlrie doelpunten aan de goede. kant 
vielen, 
Sport·oroeder, denk U eens dez.e situatie in: .Als ik eens 
scheidsrechter was, dan· ••• ........ - . . 

• 

·• 
' 

., 
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L E lf S I Z Ä K Îl. (} E ?f ·n A '.:: , , • 
JÖensdag 22-janiïärr---:: Contacta.v9nd voor Best4ur en alle Com

missies :ip. Einm,a., Regentesseplein · 22· oni 
6 uur · . ··. • • J, ,, - ., ., 

Zaaltraining Seniores, Da Costastr, A 
., 

Donderdag 2} Januari 
en B--Jun~?res, Herschelstraat . 

Zat'erdag 25 Januari , Lens C-D-E; allen op eigen bodem 
'Zono.ag 26 Januari ·:,' : Lens 1-2-3,-4-5-6-A · 
Maandag 27 Januari .~ : Clubavon:l zonder legè stoelen 
Zondag 16 Februari ... : Vastenavondsbruilofts:fuif.in "Entre 

lious", Achtèl'.óm 42 A. -,----·--- .. -- . ----------,----------v A N D E Pt .:. P:fi: ,, , ----~• ' ---d----:--• • x,, lfauwelijks zijn de grote feestdagen van December voorbij, of wtj 
vragen alweer 1Jw aandacht voor de.komend!, vastel'.!avondviering~ 
Die van verleden jaar in. Piècadilly viel bij ons allen erg }.n 
de smaak eij. dies legde· de Fé--Pé maar vast beslag voor Zondag . 
16 Februari op een zeér -khus, mbdern za.altje "Entre Nous" Ach.:. 
terom 42 A, Een beetje onbekende ~Ómgeving, ,,ia.ar U · nu niet. direct 
een feestzaal zoudt zoeken, het valt '\lchter be.st mee, •. 
Eh ll1i nog de 8.Jètisten voor die avond! ',ïij stellen ons voor, ,deze 
soirée als een gezellige b:ru.iloft:).n.te richten • U kent de ge-
woonten bij een bru;iloft: de gasten zel·f doen hun l;est elk naar 
vermogen een kleine of grotere bï'.jdrage te leveren om de feest
viering te 'doen slag~n. ·Een liedj·e, een voordracht ( in moderne 
.termen schets genaamd) een gezels'chapsspelletje, kortom· alles 
is uelkom •. Zou· dat niet Wci,an, lui? Niet bang zijn hoor., geen 
mindernaardigdheidscomplexen! Uw auditorium is erg -..elwillend. 
Het behoeven heus geen hoogdravende'of uiterst.kunstzinnige ui
t:ï,ngen te ~ijn. Op zijn·Jan :Boerenfluitjes.lacht men het meest ,"''_ ,: . ., . . . , . t S)?Olltaa,n. 

4 

_ -.... _ .- • ,.., , f! : • • , _ 

Ten einde een ove:rzic_ht van het programma te vel'krijgen, ont-' 
van.,<>t onze Pé-Pé Secrëtari~ J.Hoefnagel 1ierkusstraat 55 gaarne 

i ✓ 

-
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voor 31 Ja.-iuari• a.s., Uw aa.nmeld:i,ng en hetgeen U op Uw reper
t9ire heJ:lft. ·,/ij hopen U in de week vóór, Zondag 16 Febr. op 
te roepen voor een Generale Repetitie, Dan gaat bij de uit
voering alles gesmeerd, Lensvrienden- en vriendinnen, aan 
de slag en waoht niet tot het laatste ogenblik met Uw op-

<- gave ! ! ! · ~ ~ 

Dank zij deze welwillende. en belangloze medewerking kunnen 
wij de entreeprijs stellen op f 0.90. Op de olubavond van 27 
Januari kunt U reeds .kaarten kopen. ' Pé-Pé ·--~--------------·-----
V A N H E T S E C R E T A R I A :A T, 

1, Enkelè leden weigeren de hun vollrnmen rechtens opge
lègde boeten te· voldoen, Indien de volgende aanbieding wordt 
g6\1eigerd; zullen zij niet meer worden opgesteld, · 

2, Uog;,,.aals herinneren uij aan de heden te houçlen Contact
avond voor Bestuur en alle Connnissios in Dnma, Regentesse-
plein 22, om 8 uur. Sea:etaris, 
___________________ !:_Y!_9:. ___ KLEY __ ~----

V A N D O E L. T O T· . D O E L, 
Het heroptreden van onz~niores .na de ijsperiode is bepaald 
geen daverend succes geworden. Alleen het 5e elftal zag kans 
de volle buit weg te slepen, Het 1e wórdt zo gaandeweg het 
elftal'der~gelijke spelen. De 2e e11< 3e Blauwwit.ten wonnen· 
de uedstrijden, die gewo!men E!!?eten._ worden, helaas ni~t. Hun 
kansen op de eerste plaats zijn daardoor uel wat gedaald. 
Wij la.ten hier voor elk der.elftallen den aanvoerder aan het 
\7ooréi., René Roemers acht de wedstrijd van gisteren geen grote 
beschrijving waard. Er werd slèoht geplààtst en het verband 
tussen de linies .liet veel te wensen over. Voor ru.st was 
Lens 1 in de meerderheid, na- rust wogen de p~ijen te~en el-;
kaa.r op. C,Bierhuizen was zeer onwen.-iig op de links-:-ha.lfplaats. 
f.,:1ze keeper maakte geen· weilige i;.1d.ruk, 'terwijl van onze 
vleugelspelers te weinig uitging, vooral niet van den links
buiten. Dat onze reserves niet opkwà.men was verre van fair; 
hierdoor moest Lens het laatste kwartier met 10 man spelen, 
Al met al geen beste wedstrijd, waarin bovendien teveel door 
enkele spelers werd gesproken. · · 
Lens 2: dat na ~O min, gecompleteerd werd door H,Janssen,wali' 
regelmatig in de aanval, maar 'het juiste schot ontbrak, •na 
e_en lmartier k;,a.m \1estl. los en wist iowa.a.r te doelpunten • 

. ., .... __ 
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Onze jongens, plaats-ten slecht, zódat'·de rust inging met 1-0. _ 
. achter. Na de the·e•,ging ván de Léns--vtibrhoede-'gèen ;k:.racht _uit, 

De linksbuite~ werd 'niet· in h!'it·· spèl; liètroli:ken, terwijl' de ·rest 
niet sterk sper;ilde. Eeri kleine Ómzett:ilig ··mocht ·eve11D1in baten, 
al knalde Ton v. Lux. ·nog tegen de paaf. ·Het einde kwam alzo 

, 1 • ' 

met de kleinst mogelijke nederlaag. . • - ,< -- . , , : -· 
~ns 3: ... begon met een geweldig· élah .en H,B.s_,.5. werd ei:Uge t.~jd 

· b de, verdediging ·gedrongen, Succes •bleef echter, daar eni6-e 
goede schoten van Jan Goema.ns 'a.en·H,-B,S,-kee:per niet verschalk
ten, .Al_s de; 'kraaienvorded.5.ging in de· knel raa.L.--t, maakt, één dér 
_br.cks :hands,, dat H_• v. :[lijn a.fs'j;r!J,f~e. door de P?nai-ty te ber.ült
ten" Na de ru&t gaf H-B~S. ,zich lang niet ge,iof;'len-, ·fntegondeel, 
langzaam overspelen zij de Blan.wwitten •. llinnen 5'min. ïs de 
1,-0 voorsprong in een 3-1 acht_ersta.nd herschapen (hoe ïs het --

., mogelijk? ·Red,), Lens trächt ·· het verloren te=ein te he:rwinnenf 
_maar het kcmt de depressie n:i.et te -boven, -~R,B.S. maaJi:t zelfs' 
nog een 4e doelpunt, -doch 'zowaà.r·-weet C,Tubois de achterstand 

-tot 4---2 te verkleinen. ·: - · - · • · - _ · · .' · 
· Lens 5.=:, speelde ,een zeè:i: vriendschappelijk Ûedstrijd~ · tegen 
Spomijk, · Reeds direct ontw:ikkélt zich e·en. beter swiie:ilapel dan 
anders, Zoa],s' het meer -gaat, komt' het doelpunt à.a-i 'de zij de, 
va.nwaax het niet vernacht-werd,. Spoorwijk neemt doÓr een mis-

- .verstand tussen. de beide Lf!nspa.cks ·zowaar _de leiding 0.:-1. "silio 
-1ixöon f'ökte de gelijkmaker (2-1) èn ·K.,t; Zon gaf Léris fraai àe · 
leiding,wa.armeél.e ·rust aanbrak; ·na dé pauze·•··,1ercl de stand gelei
delijk tot 7-1 opgevoerd;zodat de 5e Blammitten eèn prachtige 
ove:rwinning beha.aÎden~..: ·, · · -· • · · · -~_:_ · · · _ _ _._ 

· VASTEN.A.VOND:ITUIF OP 16 FEBRUARI nr ..... :.EM'.i.'RE lfüUS! ! ! ! ! , ! ! ! --
UI T'S LAG EN VAN 18 e n~ • .1~.,-1 .... A_l'l::!LA.!l.....f. 
~do 1 · _ - - - Lens 1 ;- 2-,2 .• 
Vlestla.ndia 2 - Lens 2 - 1-0· 
H.B.s.5 Lens ·3 4--2 .; 
Lens ~, , -·. Sp~orv1ijk 5 · 7-1 ' 

- .D.H.L. . .. Len& A 4..:4 
'Velo - Lens B . - 1-1 
Lens C • G.D,A, , 2-3 
füi.va w Lens D 7-0 

· 17ilhelmus Lens E 1..:4 · . 
PR~O~R._§_Ê }T I_Q_R ES. -~-J A}f u li..R.I 
2,00 uu:r Lens 1 - B.T.c.-1 : terrein 1 lokaal 1 
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12.00 ~IJl Lens .2 ·, . -:· ~.B:tauw, 2,. · tEJ:rrein 1 lokaal 1 
12.00 uw:: Tq.nElgido 3- Lens 3. : .,, .. :~.Voqrb.-L~idsendem '. 

.12.00 lllll'·Lens 4 .,. Wes1ier~.3, •. terrein 2 lokaal 2. 
2.30 uur <Lens, 5 - Vioà 5 ·. --· . terrein 2. lokaal .2 
1. 15 uur Lens 6 - ,Rijswijk 7 • . ,terrein 2 lokaal .2 

PR 0 G_R. __ ~; N I 0 R E S . 25: .lJ..JLTJ A .Kl . 
. 2.30 uur Lens C ·Quick Steps terrein 2 
3 ,30 uur Lens· D - Oosterboys terrein 2 

· 3.00 uur Lens E· - G.D.A. terrein 1 
Z 0 N D A G 26 J A N U A R I · ,. 

lokaal 1 
lokaal 2 

· lokaal 2 

.3.30 uur LeÎÏS.A-:--:_R7K7Á.v.v'. terrein 2 lokaal 2 --------'-'--=~------------------------------------D E E. c. o. 1l L A A s T . A p p ll L. 

j 

~!ell~p..;:---·--; . --;-:-- , 
.1!..!'J:f't!L]l. A,ten To.In. ,A,Ho~'f'nagel. ,H,Scholten, ,R,1l9odenrijs,; 
R,Roemers, ,J ,\7illems. ,Ant. v •. Huf'f'el, ,H.Houkes. ,A,Koppelle., 
H, Overbeek., F, v. Niel, Ree·: J ,Frij tera. ,H.Helmich .• , J. \7alsteyn 
Leider: A.v/d Kley. .. , . - . 
2e Elftal: J. Frijters. , A, Roodenrij s. ,JLHeïlmich., A,Bogisch., 
Ä. Vfalhain:; ·c, Bierhuizen. , A.v. Huf'f' el. , U • Verheggen. , J·, ,la.lat éyn 
H,Kops ;, C, v. Tolxemburg., lies:· L,Niessen. Leider: H,Janssen 
3e Elftal: u.Huysma.ns.,J,v. Venrooy,,H,v/d Boogaardt,,Ph.de 
Heer. ,L.Ullers., F. v. Mourik., C,Hattink, ,~.v, Rijn., G,Goema.ns, 
îl,Hugens,,C.fubois,,Res: J,Heere.~A.llagema.ns. Leider: J,v, 
Venrooy, Samenkomst: Blauwe Tra.m. 1t ·vachtje 10.45 uur · 
~~_!11: \J~Hillena.a.r., G.v/ d Steen .• ,H,den Drijver. ,B. Vink., 
.1,Roozenburg. ,J .Bontje. ,J.Bom. ,J ,vj d Poort. ,F.v. Lµxemburg., 
H,v/d :Burg,,G,Hoeks, Res: A,v/d Vall:,,R,\7illemsen, Leider: w. Schouten, · .. . 
5.!:.._E_!f'ta.l,_:. J ,v •. Uesting,.~~•':'/d Wal,, C, Visser,, F,Albe-Es. ,P. 
v/d Salm. ,L.Borsboom.,,J. SmJorgo. ,J ,v. Zon, ,s,Kroon. ,A, Vel'.'
steegh, ,H.Naaste:pad, Leid.e~: n,a.t.w. 
§2-_J;:J:f!.?-J..:. Ch.Demeyer, ~A,Vester, ,D,Hugens. ,J ,llijman. ;111.Hem
mes, ,F.v_, Deelen,,B.Bes.,G.Luyckx,,L.de WeeJ;'t.,G.v. îlijk., 
H.Vos. Leider: A,Vester, ' ------------ ------------- --------------Na de wel teleurstellende beurten và.n Zondag j ,l.' treedt op 
Zondag 26 Jan. de hele Lensschare weer tussen de krijtlijnen, 
gedeeltelijk om te proberen het verloren 'terrein te herwinnen 
en gedeeltelijk om voorgaande successen voort te zetten~ 

.Het 1e treedt in }let veld tegen B.T.C, î?e zouden zonder ge:--
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vaar een gelijk spel kunnen voorspellen, maar. we hopen toch dat 

( _ · - · - -· l ~ - . · s • •, 

onze voortrekkers weer eens de volle buit zullen binnenhalen, 
Yobr· de reserves ·geldt, dat. de ~s·nog steeds aanwè!i:ig is, 
maar ver~et:niet, dat iedere punt. nu bijzondërkostba.ar·worp.t. 
Het 3e, dat eens Tonegido met 4-1 sloeg; moet in staat _worden 
geacllt dit wapenfeit. te h11rhaltin, . · . , · ' . '. 

~ ' .,_ ' ,~ , t,, • • 
Het 4e is gastheer voor een·van-de koplopers van de afdeling. 
Met enthousiast tegenspel is hier _toch wel iets te bereil.en, 
Westing c,s" zullen in de daverénde. beurt van Zondag inspiratie 
genoeg hebben gevonden om ook Vios de voet.dwars te zetten,. 
Tenslotte hopen we,. dat ook het', 6e in het veld mag 

1
1comen om -

hopenlijk met succes - hun 2e wedstrijd te spelen, · 
Voor alle elftallen: Vecht VÖör de OV8fW~•. We hopen. op. 
volledige opkomst ~an de reserves, . · 

. . .. EXJO. ----------------- ·--'--- -----~----------
UIT HET JUNIO.REN'k.ii:MP 
Lens A en•B sleepten gelijke.spelen uit. het vuur~ Het C en D 
elftal werd met legen handen naar huis · gestuurd, Al-leën Lens E 
liet. zich niet uit het veld slaan, .. _ .. _ · • . . · 
Op een zeer slecht• veld borid ons .!\:-elftal de strijd aan tegen 
een gevaarlijke tegenstander nl~ D,H,L, Onze jongens vochten ,. 
met alle energie, maar konden foch niet voorlêomen, dat "De Leeu

' wen" een '2-0. voorsprong kregen, Met •. de moed der. wanhoop werd · 
· verder gestreden en met aucces ! · Een hevige· doelworsteling bracht 

het verdiende' tegenpunt, zij het ·ook via een D,H,L,-been;Enige 
tijd later zag Bouwineester kans om à.e schaal in evenwicht t!é! · · · 
brengen (2-2) ! Weer was het D,H,L, · die de leiding nam: Gelukkig' 
bracht toen Ton Hoefnagel redding (3-3) 1Tog 1-as echter het leed 
niet· geleden, want D,H,L. profiteerde V8J1 de vermoeidheïd'van 
onze ~pelers, door v. }4elzens heiligdom voor de 4e kee;r te 011t
erën. Lens A was inmiddels op het. bar slèchte terrein uitga- · 
speeld en het was ook een nederlaag geworden, als Haasjes - •. 
(als back!) - niet e.l,s een sneltrein naar voren ·was gestormd en 
de bal achter den uiterst verbàasden ·n,H,L,-á.oelman had g~soho-

. ten. Bravo Haas! ! ! Ook Lens B mochtdankbáar gèstemd met een ge
lijk spel naar ~is keren,· lp.e:;::was de strijd evenwel anders. 
De gehele eerste helft was ons ,;a in,.de meerderheid .en het zag 
haar werken beloond met •ee1i keurig doelpU11t van J .de Roos uit 
een pràchtige aanval over á.e linkervleugel, ·,na de rust was. het 
echter Velo, die de toon~- Op zeker ogenblik was ·ae gehele 
voorhoede de kluts k:wijt, waarvan Ve_lo dankbam- gebruik maakte 
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( 1.:1).: Ai.hoewel onzë _:a;:.ploeg de rèst~rende tijd zeker piet ,: .<. 

'kansloos 'was, had Velo• toch de béste pap;ieren in .. handen, zo,-,-: 
,· ~ • ''' • • • ':f \ • ', • •• a • • -• ' • 

dat speler.s en leiders blij Vlare:{i, dat er verder i:i;iet. gt..dael-, 
punt ·we,rd, J,de Bakker en Ri.Îihs. Gelauff'hadden Lens C een · • 
2..:.0 voorsprong bezorgd. Met_ deze s-J;and ging de ru_st in. Toen •. 
zakte de '.Len&rploeg als een· pudding_ ineen; G,D.A. 'maakte hiélr:r 
van dankbaar gebruik en kon têvrèdeµ met eiin}-2' overwinning . . . ' . ,. - ~ ·• --
'naar Loosduinen terugkeren. j,en_!!_ll heeft tegen Wilhelmus van 
de•êersfe tot de laatste seconde gevochten. De rust ging met 
1--1 in. Jîa de rust werd de stand opgevoerd tot 4-·1; Het' ge,-· 
hele ei:rtal verdient een plui~; !9!_1_~~~dr~krijt;"t :-rechter' 
nog een bij vpor een 'zeer bijzondere en sportieve prestatie! 
Lens n· speelde de eerate helft zo knaJ;J, dat het 25 min, duur-
ä:e, eer Rava een doelpUht· wist te maj,:en.,•·Rust 2'--0, "ne twe0dc 
helft liet naast goede ook zeer zwaltlce momenten zieh en. het 
werd 7~0. We zouden 5-1 een' juistere uitslag gèvonden hebben, 

< • 

0PSTELLING'.EN DER ELFTALLEN: · , .. • . 
Lens A: ~ .v. llelzèn.-,-j";v:· ·Luxemburg. ,A.Haasjes. ,F,Demeyer. ~ ~ 
R,\/üstefeld. ,J ,Roode=ijs. ,P.de Leeuw, ,A.v. Looyen, ,P,v/,l 
Valk,,A.Hoefnagel. ,n.v. Beek. ,nes: F,llouV1meester. ,J .Linnen
weever.,R.Becker. Leiders:, J.Haistey;n en H.Vink. ilanva:ng wed
strijd 3.30 uur, · · 1 ·. · 

Lens C: C.Bogi.sch. ,J .v/d Gaag. ,P.Pellelµlorn., C,Rede~~,F. ' .. 
Schippers.,G~Lsm.,J.Kuypers,,J.Jagerp.an.,J.de Bakker.,G.v. 
Re enen. ,M, Gelauf'f., Res: M. v.· Rirtumo ,~.Niell.'7enhuyzen., E., 15-
wenstein., B.Helmich. Leiders: J.v", -waàsem.,J.v. Luxemburg 

·Lens D: G,,Lannners., L.Raring., C,BÓtter., 1J, Vissèr. ,A.Hoogduin, , 
A.ÛrbruÏus, ,L.Haket., G.v. Roon,, s. Vloemans. ,J .Admi,raal., B. 
Herfkens. ,nes: J ,\7all!j.ar:t, ,J .Keuls. ,L.v. ·Zeeland. 1 G,Blonk. ' 
Leiders: P.Juf'fe:rmans en ïl,Visser, 

Len~ YI.Gelauf'f, ,J .v· •. Rijn,,F.fuldérs.,A,-Speelmans~, 1J.v/d · 
Steen. ,A_.strou.s·. ,M.S!,lmJ,!ijn. ,L.v/d Hal. ,T.Heydra., c.Bon. ,P •. , 
v/d Broek._,Res: M, v~., Leider: A.v. Huf'fel, JUC0 · 

V A·R IA 
Op 2 . Februar,i hopen de heer en mevr. J ,J, vru1 Luxem burg,-. 
Lagerv,ey, Copërnicusstraat 56, de dag te herdenken, dat zij 
voor 2!) jaar L'l het huwelijk tZ'/iden, Om 9 uur wordt in de st. 
.Agneskerk de H.M:is van dankbaarheid gelezen. Van 2-3 uur is 

.. , 
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er gelegenheii tot feliciteren, Voor.9ns is deze heugelijke ge-
beurtenis een aanleiding ons hoogst gewaardeerd Bestuurslid en 
zijn echtgenote, en ook hun kinderen van harte geluk te wensen, 
Wij hopen eens de. dag te beleven, dat het jubilerend echtpaar, 
dat Lens niet minder •dan 4 strijdbare zonen leverde, met het 
góu.d gekroond vrórdt.. , · · . . / 

Va..'1 Kees Zuiderwijk, die_ op· oceanen mes e12ha.kbijl zwaait, ent'-,· 
vi."'lgen we uit Suez· de. groetén voor alle Lensers ! 

· Bernard Bom zond ons èen'vriendengroet uit de Oost, Zo deed ook· 
Koos i!alsteyn, Beiden verslinden de Lensrevue. , 

\ " . ·" ' " 

Bep Boortman liet voor zijn vertrek naar ]ilgeland de beste wen-
. , 

sen voor Lenig en_Snel achter •. •·., ·, · • .. ' 

1 Gerwd v/ d Steen verloofde zich op 1 Jà.nua.ri mei; mej • .JJ:n:ey Sin
j orgo. TTel laat , (Sorry, .JJ:n:ey èn Gerard!) ma.ar ev~n ha;rte lij 1: 
onze gelukuensen, -. . 

0 

llonateur (oud-lid) A,Driessen vluchtte voorr een paar dagen. uit 
Hoorn uit heinmee naar Den Haàg en Lens' è:1 la.at zijn club &r.roe
ten. 

'B O E,T E ' . 
Niét-opkomen bij de wedstrijden is naar ieders'op,;a,tting zulk 
infaam en onsportief bedrijf, dat"het met eeï1 geldelijke bcete 
wordt bestraft, , • · 
Zeer terecht schaamt; ook de wegblijver· zelf zich voor zijn na,,. 
latigheià, ' · . 
En de Algemene Vergadering bepaalde het bedrag. van de op te 
leggen boete, · · · 

'\Iat te zeggen nu van de leukerds, die .gewoon weigert dè boete· 
te voldoen? \lie heeft dat ooit. op de viool horen spelen? lfäen 
heren, dat klopt niet, ïi:i.e zijn.gatje ·brandt,.moét op de blaren 
zitten. Of liever: Kom·naar je.wedstrijd, .dan is··va:'; boete geen 
sprake. 

l:'. J. ----'---·----------------------------------
VOETBAL El, .BID ~ 

Vanpater Geu:r1;jenitlïtêreen vermakeJ,ijke anec<j.ote .over dè b'e-· 
oefening van het voetbalspel in de Taniimba.r-axchipel, liet vieL 
den geestelijke op;' à.at het plaatselijk elftal niet. uit elf,· ' 
doch uit twaalf man was samengesteld •. Hoe. zat dit? T<>en hij wat 

' 
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nauwkeuriger acht sloeg op de gedra~""eh van dezen tuaalt'.den 
speler, viel het hem op, hoe deze zich in de omtrek van de· 
gQal onledig hield met hèt prevelen van gebeden (al was de 
man al lang door hem "bekeerd"), terwijl hij ijverig gebruik 
maakte van allerlei obatjes (inlandse geneesmiddelen). Geen 
tw;i.jfel aan, - die extra-speler vervulde dé. eervolle functie 
van el:ftal-bidder, deegoede goden van Tamil).bar smekend aan 
zijn club de overi1innll?-g deelachtig te doen vallen. -· · 

. (urr: SPORT Ilî IlIDIE) 

.l.J!._J_:},:_ 
Lang .geleden, zult ge zeggen. Inderdaad. :ielnu, in dat ja.ar 
was het, dat het allereerste Hederlandse elftal in het veld' 
trad. ~De strijd ging tegen de En.gelse amateurploeg FeJ:ixtowe, 
die te Rotterdam op het nippertje over onze nationale uit-' 
blinkers zegevierde. Een van de onzen was de la.ter zo bel . .ende 
minister J .Kan. · · ·· 

(UIT VOET:B~~:{!.~E]§ lll ·ORAHJE SIII~2 
AAN PAUL 
\7a.ar werd-opreÖhter trouw 
Jhn tussen Lens en jou 
Ter wereld ooi:t gevonden?· 

; 

Je eerste schreden op ons veld 
\7aren r.auvelijks 'geteld, · 
Of' je voelde je ·a.1 aa.'1 Lens verbonden.· 
Jij hielp tot· steun aan de vereniging · 
Ma.ar alle kant tot· de club weer betér gi..-1g. 
Eens achtte de Ec_o jou een plaats i.'l het 1e waardig 
Pàul schrok er il-aii:°,- ina.a.r vond het toch wel aardig, . 
'Jas het ."l.:ra.èlit vin )?a.ul of' Z\7a.Lrte va..;.1 Lens 1, · 
Jat lierb;

0

•\[;è-:1i~:ti:J/VIDi doorslag te geven scheen? 
Toèn j_;i..f·~~: t'ii,ulinde ging vertrekken, 

. .'nmmerde1i' .d~'vrienden: "Hou laat hij ons v:err •••• , 11 

• 11a,0 r zij $1.a:è.en ·bui ten ··a,e waa;r-d gerelrnnd 
:En, jou· met een onwaar beeld getekend, 
Y/ant met de regelmaat van de- Lensrevue· 
Kwamen de brieven van Jan Oost en vertelden nu 
Van het schone land;je hut,je djongos~je lloef'. · 
Dit was een.hond nietwaar, die·zei alleen maar "\'Toef'!" 
Toen bruut ge~eld de vrede ·kwam verstoren 
En jij gedoemd scheen in een kamp te smoren. (wordt vervolgd) 
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L E N S'l Z A X A G E ll D A. , 

_ Ionderdag 30 Januari: Zaaltrainirig, Seni~res Da Costastraat ,- , · 
A en B juniores Herschelstraat 

Zaterdag 1 Februari : Lens G--D-E 
Zondag .2 Februari : Lens .1-2-3-4-:-~6-;-A-(B?) , . · 

•zilveren huwelijksfeest'van dhr. en mevr • . , 

Maandag 3 Februari 
Zondag 16 Februari 

v. Luxemburg · 
: In drommen naar 
: Lenscarnaval in 

V A N D E P E - P E. 

d_e Club,A:;:ieldoornschel.44 
"Entre lifous",Achterom 42A_;_ 

\De tonelisten, die destijds aan de opvoerL.g van onze grote 
Lensrevuê "Zilver Lens" meewerkten, hebben met ongeduld het 
ogenblik verbeid, waarop zij weer eens voor ons, Lensers, de 
planken kon~ betreden. Van links en rechts ontving de Pé-Pé 
reeds meermalen het verzoek: "Wanneer doen we weer eèns wat?"_ 
Zoals altijd vervullen y1ij gaarne ieders uensen en daar is d& • 

. de gelegenheid: Onze Va'stenavond-Soirée! Nu kunnen onze toneel
vrienden(innen) hun hartje weer eens ophàlen. Ad libitum,dames 
en heren! Niet dringen, lui! Ieder krijgt e_en beiµ-t ! Ter gerust
stelling van vele anderen zij hieraan direct toegevoegd, dat 
het heus niet beslist noodzakelijk is, dat men oud-Revueartist 
is, om mee te k:unrie:ri werken., Ue doen het L1et minder ook! Het · 
zou doodjammer zijn, indien een of ander verbori5en talent, .zijn 
of haar licht onder de korenmaat plaatste èil die avond voor het 
Lens-toneel verloren ging. -lïe willen( en ku..."Ulen) die avond nu 
eens in een fijne, prettige bruiloftstem:..cing doorbre14gen. Kijkt 
alleen Uw repertoire nog eens· dqor en pie~ert nog eelll;I na over 
een leÜk. gezelscbapsspèl, waaraan U wel eens ·mèedeed. De pé-Pé 
hqudt echter van orde en .regelmaat. 'Daarom· nog ee:_·~ deze a.f
spraa.k::IC:der, dié wat wil' "doen", geve zich vóór ;1 ·.ranuari 
op aan Ja.1 Hciefnagel, !Jerku.sstraat 55, TeL_J2094~l'iet t~t 
het laatste moment wachten, lui! Uij hebben meer t_e regelen en 

\ 
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en hadden graag zeer spoedig een overzicht van het program-
ma. , 
Oproeping voor de repetitie o:f liever auditie ber,0ikt U 
tijdig. , 
Tu.t is één~ Ue dalen uit de hogere regione:i ván muziek;,zang 
en spèl af, naar de aards'á' dreven, plaatsen beide voeten 
stevig op de- grond en 'bekijken een· tweede, niet minder be
langTijk punt: de zakelijke ~t va..-i het hele geval, de 
kaartverkoop. Zo gaarne zou de P~Pé met een gul gebaar als 
gastheer optreden en U als haar gast een prettige vasten-' 
avondviering aanbieden, Helaas, dit is niet mogelijk. De 
P~Pé jestaat louter uit optimisten, die zonder het budget 
·van de penningmeester te bezwaren, hun. taak aanvingen, Zij 
rekent (en.tot nu toe nog steeds niet vergee:fs) steeds op 
de Lens-vrienden, om de balans in eve~1.uicht te krijgen. Ook 
nu vraagt zij van U als entrée voor de vastenavondsoirée 
de luttele .som.na van f 0.90. Kaarten steeds verkrijgbaar op 
de clubavond en aan de volgende adressen: hlerkusstraat 55, 
Hobbemastraat 149 (alleen tussen 9 e.-i • 5 uur) 1Ieloenstraat 
59, Regentesselaan 30· Rijsuijk en Gaslaan 54. · 
Er mag die avond geen stoel onbezet blijven. _l\.a.~ Zondagavond 
16 Februari 1947 moe'è;en we nog lang met i[eel plezier terug 
kunnen de11ken. Vreest u, dat onze veruachtingen onvervuld 
blijven? 1iat een pessÏlllist ! V.ie er ook bang is, niet de , m- PEl 

V A N H E T S E C P. E T A R I A A T: . 
NIEUWE LEDEK: Pupil: A.Laarhoven, Vogelkersstraat 86 

Junior~ M.";"/d Berg,-Uddelstraat 138 

' AFSCBRIJVTI:GEi-T: alleen in uiterste gevallen te richten 
Uedstrijdsecr. Senioren: HJioukes, 2e- "sèïmitàtraat 60 
\'fedstrijdsecr.Junioren: A.v.Hu:f:fel, Sneeuubalstraat 98 

- · Alg·. Secretaris, 

aa::.'l: 

' . . A,v/ d ·KLEY. 

'PROGR~ SEUIOREN OP!! FËBRUARI -
1 2.00 uur Lens 1 B.T, c. 1 ·• j;err-ein 1 lokaal 1 

12.00 uur Lens 2 Zw.Bl.2 / 11 1 " 1 
12.00 uur Tonegido 3 - Lens 3 · Voorburg, Leidschendam 
12.00 uur Lens 4 -, :,esterkw,3 terrein 2 lokaal 2 
2.30 utu- Lens_ 5 Vios 5 , 11 2 11 2 



- 197 ------------------------------.-.;-----
1.15 uur Lens 6 - Rijswijk 7 terrein 2 lokaal~2 

P R O G R. J U N I O R 'É S . 0 P ZilERD:.G .:1 FEBRUARI . , 
~2.30 uü.r Lens"-ë=" Qµick Steps terre:G,""z°-:ÎÖkaal 1 . 

1 3.30 uur Lens D - Oosterboys Terrein 2 lokaal 2 
3.00 uur Lens E - G.D.A, terrein 1 lokaal 2 

Z O N D A G 2 F E B R U A R I:· 
3.30 uur Lens -R.k.A.V.V, terrein 2 lokaal 2 

Indien B naar 0liveo, Pijnacker moet, ontvar.g~n de ~eiders en 
spelers nog een convocatie. -· 

VA Ii"I A 
Anton uaiha.in en Bep Tillëmans geven kennis va.."l hun voorgenomen 
huuèlijk on Dindsdag 11 Februari om 10 uux in·de Rotterdamse 
Paroèhiekc:1•k van de H,Hildegardus, Blolllfilersdijkselaa.n. Heel Lens 
wenst het jonge paar geblk en voorspoed. ,. 

'.rheo va.."l Uijk zond ons oan uitvoerig schrijven uit Batavia met 
hartelijke groeten. · 

Voor belangstellenden zij gemeld, dat lievr,Juffermans dez!'l ueel,. 
uit het ziekenhuis on·" slagen weer 'thuis ltor:1t. 

Ook Mevr: ·v/d KJ.ey heeft het ziekenhuis nogeriverlaten, .maar 
moet nog rust houden. Vlij we:nsen haar~va:.1 harte s;;,oedis' beter-
so~p. · 

DE E. C, 0. BLAAST APPEL. 
1eÉÏftal: A.ten n'ä;;;.::À.HÓefnË.geï: ,R. sèï~oHe:1., R;Rooder.rijs. t · 

R,Roemers. ,J. lfill:.;.ms, ,Arro .v.Huffel. ~B'.Houkes. ,A:Koppelle, ,-H. Oirer
beek, ,F.v. lüel., Res: J .Frijters, ,H.Helnlich. ,J .·:1alsteyn. Leio.er: 
A.v/d Kley. . · . · · . .. , 

. ~ ' ' . 
2e Elftal: J.Frijters.,A.Roodenrijs.,H.Helmich,,A.Bogisch.,A.· 
Ualha.L"'l., C_.:Bierhuizen. ,.!.v. Eu.ffel., t;~. Ve:rheggen. ,J ~~!•aiáteyn: ,H. 
Köps., c.Duboiz. 1Res ~ Jac •1v. \,-estirtg.·, c. Vissèra, J .v. ·Zon.Lej_.der: 
H.Janssen.' I · · 

3e Elftal: ,V.R.lysma.il.s. :,J ~v: · Ve~Öo;i. ,H.v/d Boogaardt, ,Ph.de ·Heer, 
L.Ullers. ,F,v.:h'.ourik:, C,Hattiru~.,H.v. Rijn. ,J ,Goema.."ls., \T.Hugens, 

·H.Naastepad.,Res: J,He!'re.,A.':,agemans.' Leider: J,v,Venrooy, .Sa,-
menkomst: Blauue tram, · •t Wachtj e. · · ' · 

' . . 
4e Elftal: rl,Hillenaáx., G.v/d stieen: ,H.den Drijver,,B. Vink. ,J. 
Roozenburg. ,J :Bontje, ,J ,Bom. ,J .v/ d Poort, ,:a:.v/ d Bu:rg. ,A,v/d Valk, 

/ 
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G.Hoeks. Res: R.1Jillemsen 

Se Elftal: i.v. Y!esting, ,L.v/ d Ual., c. Visser, ,F.Albers. ,P. 
v/d Salm.,L.Borsboom.,J.Sinjorgo.,J.v •. Zon.,S.Krom.,A.Ver-

.· steegh. ,L.Niessen. ,Leider: A.v/d Kley .. · ·· 

6e Elftal: Ch.Demeyer. ,A, Vest er. ,D.Hugens, ,J ,Nijman. ,M.Hem-e
mes., F,v·:~:oaelen. ,B~Bes., G,Luyckx:, ,L,de 17eert,, G.v. Wijk., 
H. Vos" ,Leider: A. Vest er. . · " . 

17ederom is ee,'l Zondag voor}lijgegaan zonder dat de Lensschare 
binnen. de krijtlijnen kon treden,. Dientengevolge heeft de 
Tuo een gema.kkelijke taak, Doordat enkele spelers Zondag. a, 
a. n:îet beschikbaar zijn, we.ren enige omzettingen in de elf
tallen noodzakelijk. llochten de wedstrijden Zondag a,s .door
gang kunno,1 vinde,1, dan verzoek~rt wij de spelers l,_iervan 
goede nota te nemen,- · , 

· Voor het overige mogen wij ve:i:wijze.c-i na.ar de Lensrevue no. 
24 van 21 januari j.l. 

• Uellicht verdient het aanbeveling no(; eens te wijzen op de 
training op Donderda.i,;a.vond, Zolang het ijstijdperk blijft 
voortdu:r-en is· dit een prachtige gelege;meid om het contact 
in de elftallen te ha.ndhàven. Tevens kunnen de SJ?ieren in · 
de vereiste conditie gehouden worden hetgeen bij de e.v. 
wedstrijde.-i ongetwijfeld zijn nut zal.hebben. 
Probeert dus een uu...-tje te reserveren! · 

UIT HET JUNIOR~NKAliP 
OPSTfilLil;GEIT DÈR ELi!"TALLElT: 

EGO 

· LEliS .A: ... J .v.I.îelzenl!" ,J oV" LuxeIJbuxg. ,A.1:Iaa~jes., F.Demeyer. 9 

R,'.")!l.stefeld, ,J .RJ~denrijs, ,P.de. Leeuw. ,A.v. Looyen. ,P.v/d 
Valk, ,A,F'.oefr..agel. ,H.vBeek., Res: F,Boml!!leester.J,Linnem1eever, 
R,Becker. Leiders: J ,i7alsteyn en R. Villk, Äanva.ng wedstrijd 
3.30. Training Donder~-a.!~1:..d_ 7 uur!!! 

L~s B: P,v.Le0uuen.,È.te Berge+,G.Koldewijn.,H.v. Niel., 
J .v. Zuile ... , c.Hilleman. ,Adri n--..,.tJ..b.Rµygrok. ,J ,de Roos., Res: 
P, Vollebregt. ,H.v. Hiel., "il.Hegge • . , ' 

Lens C: C,Bogisch,,J,v/d Ga.ag.,P,Pellekoorn.,C.Redeman,,F. 
SChippers.,G.La.m,,J.Kuypers.,J.Ja.ge=sn.,J.de Ba.kke~.,G.v, 
Reenen,-,M,C-i:!lauff,, Res: ll. v, Hirlura, ,A.lüeuwenbuyzen,, E,L5-
'7enste:i.n. ,B.Hellnich. ,Leiders: J',v. Vassem. ,F.v. Luxemburg. 
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,. Lens Tu. G.Lammers, ,L.Har:iilg., C.Botter,, 'J, Visse:f, ,A.Hoogduin., 

A,Urbanus.,L,Haket., G.v. Boon., S, Vloema,ns, ,J ,Admiraal. ,B,Herf
kens., Res: J.IJaTh.art .. ,J .Keuls. ;1.v. Zeeland. ,Leiders: P.Juffer-
mans., VT, Visser sr. -

Lens E: VT.Gelauff. ;J .v. Rijn, ,F.Polders.',.ii..Speelma.ns., YT,v/ cl 
Steen. ,A; st.rous, ,:.;, Semeyn, ,L,v/ cl \7aL, T,Heydra,, C,Bon. ,P,v/cl. 
Broek.,Res: li,Vink.,Leiders: A,v. Huffel.,J ,Goemans,,C,Hattink. 
Op de komende wedstrijden behoeven wij niet verder in te gaan. · 
Er is immers tijd in overvloed om je op de belane,"Tijkheid daar
van volkomen in te stellen •. Een paar 'kleine tips willen wij 

· echter nog geven. Het·· A en B-elftal mÖgen lllO!ilent'eel geen punt 
meer verspelen, Het · is daarom noodzakelijk d2.,t alle' spelers van 
die elftallen zich bijzonder voorbereiden op de komende wedstrij
de.."l, Wij zijn yol lof over de opkomst op de trainingsbijeen
komsten op Donderdag-avond in de Herschelstraat, =••~•-tever~ 
geefs zien wij uit naar enkele A en B spelers die zonder ge
wichtige reden wegblijven" Zeer belangrijke wedstrijden staan . 
voor de. deur en het moet toch wel een ónbehae;elijk gevoel zjjn 

'"als je,weet dat al de inspa.nn:ip.gen va.ii leiders en je. elftalgeno.:. 
ten door jouw laksheid teverg;e:f's · zijn geueest'. · · - · · · 
Het C-elftal dient ha.ar misstap tegen G,D,.\, · goed te maken. 
Het D-elftal krij{!;t nu de kans om die akelige ITUL ueg tè ve6en. 
Het E-elftal dient dubpel op háar tellen te passen, want G,D,A',.' 
is niet voor de poes en de cJ.a.a..opvolgende uedstrijd komt Velo 
aan de beurt! 

.TUCO 

:;: ,E ff S TE 11 U IT DE ·1 EDE lT_:[_Il.J.lI_G .• 
Le11Svrie11den, 1s-Gravenha.ge 13 "Jan. 147,• 
ifu. het nieuwe ja.ar is ingetreden, is men als Lenslid geneigd· 
het achter ons liggende jaax door een Lensbril te beschouwen 
en er zo nodig crit'iek op te leveren, _ 
Over dit critiek.leveren zou ik.wel ~at.meer willeri zeggen. 
Het is overbodig te 'zeggen dat we -een Bestuur hebben, dat voor 
de club en voor onze sportbelang-en hard ,1erkt,, beter gezegd,.; •• -
zuoegt ! vij zijn daar dankbaax voor· en hopei-i, -dat de Bestuurs
leden in 1947 met dezelfde ambitie zullen blijven bomrnn'aan 
de groei van ons Lenig en Snel,.c , 
Maar nu wij, voetba]J,ers, leden.:yari Len??-wen wij al het moge
lijke om 'onze vereniging op een •Jióger pla.."l te bre..-,gen? · f.fankeert ;,
da.ar niet .een en ander aan? Toe~ zouden wij allen tezamen kun-,-~-
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nen werken om de sfeer in de club zuiver te houden. Het is· 
niet genoeg, dat sommige leden hun Bestuur trotl'i, t.erzijde 
staan •. U_len zonderüitzondering moesten pal staan, als h~t 
er om gaat de belangEln van hun eigen club te dienen. 
Daar zijn er echter enkelen, die blijkbaar liever hun kracht 
zoeken'in het spuien van critische opmerkingen-in.een vorm, 
die men kankeren pleegt · t \l noema.'1. I!en kan zo heerlijk uit
weiden over een werkelijke of een verr:ieende fout, misschien 
nog wel acht·er de rug va.'1 de betre'f':fende persoon om, met · 
voorbijzien van al het goede dat deze steeds verricht heeft. 
"Als ee!]. Hollande:i;- niet kankert, is hij 'ziek", zegt men ,1el. 
lfu., li,:.7er kfu-ikeren da., ziek zijn, JM:B.r men behoort fair te 
blijven, met open vizier te strijden. Uer. geeft zo gauw zijn 
oordeel ten beste zonder op vaste grpnd te bouuen. 
Het is mij bv. in 1946 overkomen, dat ik plotseling in mijn 
elftal - ieder heeft tenslotte een eig·en elftal - een :;:,laats 
kreeg toege11ezen die me niet erg zinde, Ik had zwaar de :fl.-. 
in en stak mijn mening niet onder stoelen of banken. Dit nu· 
was fout. En toel1 ik bij het juiste adres uas aangeland, in 
dit geval de Toe, uerd mij op keurige manier het hoe ·en ,7aar
om uitgelegd. '.reen zag ik ook de moeilijkheden in, dîe zich : 
kunnen voordoen bij het :formeren van cle elftaL.en. Jk begree:f! 
tevens dat er geen ondankbaarder functie bestaat dan lid. van 
de elftalcomwi.ssie, die - dit -tusse;.1 haakjes - d oor 'ii en · 
mij zelf ,;ekozen is en waaraan wij onze ·goedkeuring hebben 
gehecht. ,, · 
Over critiek ges:_:,roken: op de_ alge;:1ene vergaderin;; hoort Lten 
de kankeraars niet, hetg .. -c,n niet· voor hun p"ersoon pleit. 
Lensleden, voor ,,ensen, verlangens of klachten wende men 
zich tot cle secl.'.ètaris. Ik ben er zeker van, dat' het· bestu.:..r 
u niet met een kluitje in het riet stuurt • 

. (}ezonde critiek zá.l ons Lenig en: Snel ten goede komim, ma.ar· 
g)est le ton qui :fait la rifusiquè! , . ïl.H. 

VOOR Z,O R G. 
Het valt werkelijk niet mee, omJmet een ernstig gezicht,een 
verslag voor de komende week voor de Lensrevue klaar te stomen • 

. JJ.s je maar eve;.1-je neus buiten de e.eur steekt, snijdt de 4 

ijslcoude uind je door merg en li'een en om het geheel nog een 
beetje meer winters gezicht te geven, zijn velden ~n uegen 

"' met een ~~1e· sne·dl.l\"1laag" bedekt• 12..ar ja, uij ker~"len o:r...ze 
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Hollandse weersgesteldheid en hoewel wïj niet veruachten, dat 
wij liet' a.s. week-end met opgestroopte mouuen e;1 l1J111nder jas -
-va:n.wege de warmte - op ons dooie 'akkertje naar het voetbalvéld 
zullen wandelen, toch zuJ.len wij goed doen er relcening mede te 
houden dat er a.s. Zaterdag en Zondag weer gevoetbald wordt. 
WÎj dienen er· dus voor te zorgen, dat wij goed voorbereid zijn. 
Op een :paar puntjes willen wij v8ndaag- eens even ,1ijz en. 1. Zi.il!_ 
je vo.etbalspullen :\:1...QFÈ.e.1. Een goedegewoonte dien je er' van te 
maken om direct na een wedstrijd je gardarobe te inspecteren. 
Het vuile goed ka..'1 dan verlmizen naar de huiselijke 111Jas- en 
strijkinrichting" en naar een instantie die zich bezig houdt 
met de vraag 11:Hoe krijg ik de zaàk ,,eer lul,:,1? 11 Voor je voetbal
schoenen zorg je natuurlijk zeil.f, Indien ze erg nat uit de strijd 
te voorscè~ijn zijn gekomen, danvul je :ze f],,ink met Irr·,;;en 'ên 
als ze droog· zijn, dan neem je ze nog eens onderhanden om ze 
goed in te vetten. Ook worden voetbalveters en doppen geinspec-. 
teerd; terwijl je e..,. neens :cioet k:ijken of èr geen spijkers op 

· hinderlijke wijze, uit of in je .schoenen steken. Rt' zijn jongens 
· die vö_or een weàsttijd voetbalschoenen aantrekken, waarop .,wl 

20 cm. bagger zit. Zij zijn da..'1 niet goed voorbereid op de wed
strijd. Ook het op het laatste ogenblik vragen naar voetbaldo:p
jes en voetbalveters duidt op grote slordigheden -va:n. de spelers, 
die misschien vlak voor een belangrijke \7edstrijd stáan! ! 2. · 
Kom op t_i,~!__ Bij een uitwedstrijd komt het ·vaak voor dat een 
speler dichter bij het -terrein ·van de tet;el!partij is dan bij 
het punt van bijeenkomst. Natuurlijk besta.at er dangeen enkel 
bezwaar, dat de spelers dan ineens doorga.an naar heL '!:>etreffeli..: 
de terrein. 1ïaar is het bv. ·.zo 1ngrote moeite om even het secre
tariaat hiervan· op de hoogte te stellen? De lei~ers en ook je · 
elftalgenoten weten dan dat jj.e aanuezig bent, Dit voorkomt on7 rust - en laten wij eerlijk zijn - blijde gezichten van de re
servespelers. Zorgt voortaan voor zo 1n kleine s•Jortieve-daad! 
Zijn er wedstrijden op ons terrein, dan zijn alie spelers ver
plicht_ een kwartier voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig · · 
te zijn. La.ter komen is onsportief en onbeleefd en,lran zo.'~ende 
tot gevolg hebben, dat je niet opgesteld.wordt, 

" ~ '--.• . ~. i.. H. --~-----------~--~--------- ----'-11 E E N K I J K J E I rT ll O D E R' "'J" VO E T B A L 11 

DE EIEPER , 
A. De doelverdediger moet moedig-zijn, om onvervaard in te grij-

pen voor de toesnellende aanvallers, om_~ich te mengen in 
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>Jlkê S"rimaa.ge vlak voor het doel, om uitlopend de -voor-· 
zetten -te onderscheppen, om· de alleen op het doel toJdrij
vende tege::ista.nde~ tegemoet·te treden. 

B. Hij ;:ioet besluitvaardig zijn, O!!l te be:slissen, wanneer~hij 
zal uitlopen, wanneer hij de-voorzetten zal 'onderscheppen. 
en wanneer.hij de achterspelers zal c0Ill!Ila11deren, de bal 
te late:i ga.a.""l. of zelf weg t': trappen, · 

c. Hij moet zel:fvertrou,1en hebben, op eigen capaciteiten veI'--
trouuen, - a.àiixelke fout.voor het gehele elftal noodlottig 
kan zijn, Dit is bij de doe:j.man meer het geval da.""l. bij 
we,l~:e speler ook, Twijfel doet fouten ortstaa.n! - -' 

D. Hij moet reactievermogen bezitten, om onmiddellijk te kun-,
nen optreden-bij elke -plots<ilingen_ ge,;ijzigde spelsituati~. 

E. Hij moet over zelfbe.'1ee-rsi...:,g beschikken, om zich na fel 
aangevallen te zijn door zijn tegenstanders, ondai1ks alles, 
uits],uitend en alleen op het spel te conc_entreren, daar 
elke afleiding - revà."'1.che-gedachte e.d. - funèste gevolgen 
kan hebben voor de gehele partij. Tevens moet hij zich in 
elke s::;,elsituatie, hoe adembeneuteï1d ook, van welk belang 
de wedstrijd- ook is, kunnen ,beheersen en _nimmer zenuwa.ch
tig'wordc:1, hetgeen tot het makea van. fouten zou ku.""l.11.én 
leiden. · 

lraast de lichamelijke zijn het voornoerade geest-elijke lmali
teiten, die indien a.anuezig, ~e_mogelijkheid scheppen.tot 
ontwï_ kkeling tot een goed doeii;ia.""l., • \ · 
Een _volgende lrner iets over de achterspelers. 

' 

• 
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LENS' ZAKAGENDA. 
Donderdag 6 Februari : Bestuu:r-sbijeenlcomst ten huize van dhr. 

Zaterdag 6 Februari 
Zondag 9 Februari 
Maandag 10 Februari 

J,J,v. Lu.xembur~, Copernicusstraat 56 
·seniores 1:rainen i,û, Ia Costastraat 
6 U)U', Juniores A en B i.d. Herschel-, 
straat 7 uur, 

: Lens 0-D-E- · · · 
: Lens 1 .. -2-'~-4-5-6-A-B, 
: Club onde.nks de grillen. van Pluvius of 

Thialf, * 
Zondag 16 Februari : Prins carxiaval viert voetballersbrui

loft met ·1ens in "Entre Nous" ,Achterom 
42 A, tussen Passage en Kettingsti:, 

LE N S 1 VASTEN AVO 1< D S OIR :i;; E 

ZONDAG 16 FEBRUARI, 

A C li T E R O M 42 A, · 

U GAAT EN IK GA! 

WIJ (MAM ALLE:!ê.AL 1 !J ! ! ! ! ! 

' 

, 
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VAN DE ?I PL . 
sneeuw en koude zijn natuurlijlc oorzaken, dat de belangstel
ling en activiteit pnzer leden benéden het nulpunt gedaald 
zijn. Het groi:me ·vel°' is on,vindbaàr eh daarom houdt men 
wat Lens betreft een wintersls.a.p, Het is enigszins te be
grijpen. Men rilt al bij de gedachte, dat mert bij deze voor 
ons ongewone Siberiscl1e koude-in voetbaltenue erop uit zou 
m:eten, l.!aar dán is daar de P&-'-Pé •. )~!:)Ze zorgt, dat het club
verband ook op andere manieren .bewaard blijft bijv. door 
L~ns Revue, clubavond en last but not least onze vastenavond
soir~e. Opmerkelijk is het echter, dat ook voor deze uitin
gen de belangstelling bevroren is. En met de aanmelding 
voor mederrerker(ster) aan toneel of cabaret, en met de 
kaärtverkoop gaat het geenszins, zoals wij ons gedacht 
haddan, Opzet? Natuurlijk niet! Louter vergeetachtigheid, 
"ïTe hebben immers nog 14 dagen! 11 Ja mensen,. zo redeneert 
u, maar de Pé-Pé moet tijdig een overzicht hebben over het 
aantal medewerkers (sters ). en beizoekers. Dan kunnen we a:j.les 
tot in de puntjes regelen, Tu. daarom .het dringende verzoek 
1e. Candidaat med.ewerl~Ars(sters). meJ:de1;1 zich onverwijld. 
bij Jan Hoefnagel, Me• ;-,:sstraat 55, tel, 720946, onder op-
gave van repertoire. ·:o 
2e. Allen zorgen wij er voor; dat de res.terend.e kaarten. in 
no time, zeker voor Zii.t.erd.agavond geplaatst zijn. Kaarten 
af 0.90, verkrijgbaar Merkusst.raat 55, Meloenstraat 59, 
Hcbbemastraat 149 .(9-5 uur) Gasla.in 54 en Regentesselaan 
30 Rijswijk. . 
Zaterdagavond. uil de Pé-Pé een ·overzicht hebben van de 
stand van zaken. 17e verwachten Zaterdagmiddag een run op 
boven.:;enoemde. adressen en zijn dan schoon uitverkocht. \7ij 
bestelden voor 16 Febr,: schone straten en zacht weer, 

pJn - fü. 
DE E, C. 0, BLAAST A P P t Lo 
ïle blazen deze keer zachtjes, 'pianissimo, ,7ie ondanks 
snee~J!" ijs,:.regen en raodder wil weten, welke wedstrijden 
zouden worden gespeel~ ,en ~p .welke plaats en in welk elftal 
hij zou moeten spelen, raadplege Lens-Revue no. 24 (niet 
25) • · ' . · DE ,ECO . 

SEl:UORES OPGELET 1 

Uie a,s, Donderdag naar de zaa.ltraining komt en wie vent 
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. genoeg is, komt, ondaiiks winter en narigheid - wordt om 8 
uur verwacht~ De.les van 7 uur is vervallen. HET BESTUUR. 

ZOl1"1AG 16 FEBRUARI NAAR ENTRE NOUS. --------- ' ·----------~-----·---
UIT HET-JUNIORENKAM~ 
LENS B WINT ME1' 4,--2 1 TERWIJL HET .. BUITEN 10 GRADEN VRI1ST, 
Al direct wordt het doel van Pierre van Leeuwen onder hevig , 
vuur genomen, doch de achterhoede houdt dapper stand. Zelfs 
weet het B-elftal enige keurige aanvallen op te zetten en 
met succes, De aanvallen werden zo goed opgezet dat de keeper 
van de tegenpartij twee maal de bal uit het net moet grabbe
len 2-9! ! llaar nu komt de tegenpartij aan bod en niet zo 
zuinig ook! Keiharde schoten scheren de lat of ketsen tegen 
de paal terug in het veld. Ma.ar eenmaal is het toch echt raak 
en moet Pierre diep in z:!ji woning duiken om de bal er uit te 
vissen 2-1. :Met de minuut stijgt de spanning en' de scheidsrech
ter - die voor eeri zeer moeilijke taak staat - moet al zijn 
capaciteiten gebruiken om de gemoederen tot bedaren te bren~ 
gen, als de gelijkmaker niet ·wordt geteld, daar de bal eel'st 
"uit" was. Het blijft dus 2-1, Wee:i: komt de tegenpartij terug, 
maar ook Lens B is niet voor de poes en komt alweer in de· · 
aa.nval. Weer is liet ons kranige :S-.elftal, dat succes weet te 
boeken. Kort na elkaar treffen 2 schoten doel en kunnen wij 
dus 4-1 noteren, Kort daarop komt echter weer een hevige _te
genaanval en de back weet niets beters te doen dan de bal in 
eigen doel te punteren. Foei!!! 4,--2. De strijd is zo hevig 
gev.reest en de spanning zo- groot, dat beide ploegen aan •.•tem
po" beginnen te verTiezen, Doelpunten worden niet meer ,ge
maakt en als de sèheidsrechter - altijd te vroeg'!!! -•het· 
einde blaast·, heeft Lens-B voor de eerste keer gewonnen.· 
BRAVO!.!!!! (Verslag van de Lens-Junioren/Reportagedienst) 
"LlijureooJI van de zitvoetbalwedstrijd Lens A tegen Lens B, 
gespeeld op ~:'.dagavo~d 30 Jan, 147 in de Herschelstro) 

PROGRAMMA.: . zm LENSREVUE NO. 25' EN OPSTELLINGEN, 

--------·-:----.,.-----:---·-----·------
Op 18 en 19 J~ari \;erd nog een keer gevoetbald en hier en 
daar zijn een p3ar rake klappen uitgedeeld, Lens A m•est er ·· 
o.a. genoegen ffiEl8 nemen, dat haar vierde plaats door een an-
der is ingenomen, :raaa:r - hoe bestaat het - wij staan er toch 

beter voor dan v66r 19 Januari. Ook Lens B is vaster op de 
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tweede plaats gedrukt doar het gelijke -spelletje tegen Velo,·. 

maar ook hier blijven de kansen nog in eigen hand. Doordat 

Lens C tegen G,D.A, verloor, is laatstgenoemde 11\1- de con

current geworden yan Velo, Het ,0--elftal dient er echter 

voor te zorgen, dat de derde plaats voor haar gereserveerd 

blijft, Lens D staat ondanks haar drie verloren t;edstrijden . 

nog niet op de laatste plaats~.Zowel D.H,B.R,IC, ars Ooster

bçys hebben nog geen kans gezien een puntje binnen te ha-

len en spe~lden meer wedstr:ij:len, Lens D - posterboys is· dus 

heel erg belangrijk! L81'.s E staat met 12 puntjes uit 7 wed

strijden op de tweede plaats onder VELO, die uit •10 wed

strijden 18 puntjes Wist te verza.nielen. rus 9ók hier hebben 

wij de papieren in ei~en hand~ - · ': · · 

Afdeling 1 "F . · .· · . : : 

Quick Steps .7 . 1:· 2 ·l· 10 16 
R,A, V,A. • · 8 4 .. 2. 10 39 
Gr,Willem V,A,'C, · 7' 4' 1 ·. 2 9 36 
G,D.A, 6 4 · . 0 2 . 8 30 
LEUS A 6 · 3 . 2 1 ' · 8 16 

D,H,L, 8 3 . 2 3 8 22 
G,D,S. 4 0 1 ·3. 1 1 

·R.K.A,V,V, 8 0 0 8 0 3 
' ' 

Afdeling 2 D, 
G.D.A11 7 5' .. · 2 0 12 . 61 

LE!<S B 6 4 2 .. 0 10 30· · 
D,H,L, 7. 4. 1 2 9 16 
G.n.s. 8 3 :1 4 7 27 
n.w.o. 4 2 1 1 5 13 
Velo 5 1 . 3 1 5 ~ 
x:.n.v.c. 6 1 0 5 2 9 
Oliveo . - -
Quick steps 1', 0 o. 1 0 1 
Westlandie. 6 0 0 6 0 5 

------
VARIA 

11 
15 
18 
4 
8 

25 ' 
7 

66 

10 
.·13 

23 
23 

8 
5 

25 .-
' 4 
·40 

JUCO 

De heer en mevr. Cor m Fgmond--1,l:eeuws zonden ons het blij- · 

de bericht, dat hun een zoon Joop, geboren w~rd. HarteliJ"ke 

g!llukv1ensen voor de ouders en voor Joop: welkom in de Lens
kring! :, ' 

Koes Walsteyn zo11d ons we.er een brief plus ~e Indisc:tie Revue 
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der sporten. Koos maakt het uitstekend, maar verveelt zich 
wel eens wat. Welke oud-kameraad kruipt voer hém in de pen? 
Sold. J.J.Walsteyn, No.250616001, 3e Comp. I-1 1 R,I, W.Bri-
gade·, Veldpcstkantoor Bata.viá. · · 

Pierre van Leeuwen verlangt op grotere voet te gaan leven en 
:';~;!:-~~;!~ schoenen (~!-42) ruilen v~~r __ m_a_a_t......,4=-3-• _____ _ 

DIE GOEIERDS ·T~O C H! 
Wie er ook thuis blijft, de'tensrevue niet, Die moet uit!!! 
Woensdag, misschien Jxmderdag, kunt U, beste lezer, Uw trouwe 
Revue in de bus of op de gangmat vinden,. De ervaring leerde 
ons, dat ons clubblad een graag geziene gast is, die zelf -
dit mogen wij U wel toevertrouwen - ellce week met vernieuwde 
vreugde zijn rondgang onder de Lensvrienden aanvangt, 
Het is overigens merkwaardig op hoe verschillende wijze Uw 
cluborgaan ontva.ngén wordt. Bijna niemand la.at de omslag er 
lang om: de.jas moet vlug uit! En dan ••• ,Sommigen beginnen 
de letter en woorden aanstonds te lezen in volgorde van plaat
sing. Dat zijn de nauwkeurigen ••••• Anderen la.:t.an eerst hun 
ogen gaan over dé nieuwtjes onder Va.ria, Dat zijn de r..ièll.ws
gierigen., •• , llaur zijn er-. ook, die haastig het programma. en· 
vervolgens de opstell~en zoeken, Zij zijn speelgra.gen en 

verdiepen zich ook graag .in de standenlijst, speciaal van . 
hun eigen elftal. •••• Naar wij kennen er eveneens,• die de ga.n,
gen v:an de Pé-Pé na.Maan met een uitpuilend verlangen naar een 
komende feestelijke bijeenkomst. Het zijn de dra.gers,va.n eeU:.. 
wige jeugd en eeuwige vreugde,, •.• Bijna. niemand is er, die 
niet van tijd tot tijd de advertenties nalo9pt,. nat zijn de 
securen, die hun geld goed willen best.eden •••• ,En dan is er 
nog een groep,.die ·vooral op de uitslagen letten, Dat zijn de 
mannen van ervaring, die weten dat het de pUnt en zijn die tel
len, En deze laatsten begroèten de Lensrevuevriendelijk spot
tend met:"Ha, daar is de gelijkspeler weer!" ,'lee.als je het. 
ongeluk hebt hun in het vaarwater te komen. __ In alle toonaar
den weten zij je te treffen. En geen wonder! Is er ,1el een 
da.nkbaa.rdermikpunt voor hun plaagzucht dan. juist de gelijk
speler? "Jullie hadden beter tlruis kunnen blijven" is het dan. 
Óf: "Eerlijk delen, hoor!" "li"ou zeg, 1-1. en 2-2 em 4-4 hebben 
we a.l beleefd, Laat het nu eens 0-0 zijn! 11 "Leven en laten. 
leven! 11 "Sympathiek zeg, om met 6 gelijke .. spelen aan een ander. 
het kampioens.;ha.p te laten!" "Echte ·goeierds, die blau.mitten!I' 
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lezers jullie het meest ontmoeten. Wij ontmoeten ze alle, 
doch de laatste het meest. Het is een bewijs, dat er grote 
belangstelling is voor de uitslagen van onze uedstrijden. 
Latca wij dus nog eens goed in de oren knopen, wat we vroe
ger reeds afspraken: voor een doelpuntje meer, achter een 
doelpuntje minder! En dan behoeven onze vele belangstellen
de v:denden niet te gekscheren: 11 ci;)ie knullen, die van 
Lens", maar dan worden, onze elftallen ,.eer in sportieve 
zin "de schrik der velden" ongenaakbaar, onoverwinnelijk! 

P,J. ------------------
D E L E N S B I B L I O T H I'. E K, 
Dit ir.stituut mag zich na de pubÏicatie van de titels in 
een groeiende. belangstelling verheugen, !,iet bewonderens
waardig geduld helpt de vrouw van de bibliothecaris de g&
gadigd<àt!, die vooral nu in de voetballoze wintersportdagen 
met een blij gezicht beslag komen lege;en op een sportboek. 
Wij malcen de lezers een compliment voor de zorg, die zij 
aan de boeken besteden: er is er nog geen vermoord! Zo 
moge het blijv!ill! !;lag ik de liefhebbers i.v.m. die zeer 
ge•:1enste goede verzorging verzoeken de boeken in een· tas 
o,i,d, te halen en te brengen en er thuis een omslag ·om 
te doen, desnoods een krant? 
We kur..:.cn melding maken van een nieuwe aan\1inst : no, 67 •. , 
Het Sportboek voor de Jeugd, door Jan Cottaar, Tussen haak
jes: de penningmeester weet de prijs nog niet, Ssssst! 
zachtjes wat! nog niets laten merken! P. J • 

Voor enige lezers wordt het tijd hun boek terug te P,S, 
bezorgen! P,J • 

VERVOLG V.AH ~A:@_J?J.Ufu. 

Terug naar hot. land der vrienden, terug naar Lens! 
Je h~bt je vrienden weer gezien en weer geroepe:n: Hup! 
l•laar kwam liefst Maandagsavonds op de club, 
Daar is ook ons a:t;scheidslied gezongen. 
·Iat heinde en ver is doorgedrongen: 
"De kapitein staat al op de 1-rug,geef me een poot, 
Want straks dan gaat de boot, · 
En nou tabé dan, gegToet, mi,in lief,,.,. 11 Troubadour 
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L E N S I Z A K A G E N, D A ' 
Tunderdag 13 · Februari: Seniores trainen in de Da Costastr. · 

8 uux, Juniores A en B trainen in de 

Zaterdag 15 Februari 
Zonllag 16 Februari 
Maandag 17 Februari 

Herschelstr, 7 uur. 
: Jong Lerls in de sneeuu, 
: Otld Lens achter de kachel,· 
: Club, 

DE VASTENAVOlTD SOIRJ!:E, GA.A.TNIET 
' D O O RI ! ! ! ! 

V A N H E T S E C R E T A R I A A T, 
.Algemeen, Secr.: A,v/d Kley, Gaslaan 54;-Tel, 3;;.s3,75 
Penuin€}Deester:.W,v. Boheemen, .Oklcernootstraat 12 
Wedstr.secr,Serioren: R,Houkes; 2e Schuytstr, 60 
Wedstr, secr,,Xuniar en: A,v. Huffel~ Sneeuwbalstr, 98 . 
Secr. Pé--Pé: J ,Hoefnagel, î.ferkusstr. 55 . . 

· NIIlJWE DONATEIDIB: Dbr, H. Verkijk, Dierenschelaan 167 , 
Dhr. J,Hoefnagels, F.ranklinstraat 119 

Secr.eta.ris , 
A,v/d KLEY 

VAN DE P.:f:-Pf:.: 
Zeer tot onze spijt moeten vij U l)lelden, dat de Vastenavond 
Soixeè 1947 niet kan j.oorgaan,. De belangstelling van. onze . 
leden was dusdanig minimaal, dat wij in o ver leg met het . 
llestmu- de verantwoordi.>Jg voor de kosten, ,ilie . bij voorbaat 
gelliaa.kt moesten worden, niet op ons konden nemen. De Pé--Pé 
beijvert zich steeds een gezellige, vri e11G.schappelijke sfeer 
tussen de leden en donateuxs onderling te scheppen. Blijk,
baar is de ma.nier, die zij koos: '·een soirée, momenteel niet 
de juiste, gezien de reactie vsm de lede.'t en bij kaartver
koop en bij .medewerking voor llslt toneel, ;óe Pé--Pé zal voor 
de toekomst hieruit haar conclusies trekken. De trouwe leden, 
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welke zich reeds van .ka.a.rten voorzagen, ku,mlen deze QP de 
eerstvolgende olube.vo:nd teruggeven. , Pll-B. -----~----.--------------
VARIA 
Zondag a.s. herdenken de he~ en mevr. Ju.:f':ferma.ns hun 12½ 
jarig huwelijksfeest., 
Namens heel de vereniging bieden wij het bruidspaar onze· 
welgemeende felicitaties. 
·Dlbàel verheugd zijn we dit te mogen doen, nu het een- f-eest 
betreft van ~ns ere-lid, diè al ruim 25 jaar in Lens äa.n 

· ".e weg timmert. De cumulatie van :functies, die. hij en Lens 
en daarbuiten bekleedt,- 2e voorzitter, voorzitter Junio
rencommissie, redaote= Lensrew.e en lid Juniorencommis
sie afd. Is-Gravenhage - is voor hem geen beletsel om ze 
op onvolprezen wijze te verw.llen. Brengen we alleèn maar 
in.herinnering hoe Piet Juffer:aans het reservoir waaruit 
Lens haar jwp.oren put, "exploiteert", hoe onder zijn lei
ding de sportievEi. opvoeding van onze.jongens plaats heeft, 
Ilankba.sx grijpen we deze gelegen.~eid aan om hier op z~jn 
voor Lens onschatbare werkzaamheid té wijzen, . . .. 
En hoe mogen we het waa.rdere.'1 dat ilevr. Jufferma.ns haar 
man heel, heel veel uren aan de vereniging afstond, omdat 
hij voor Lens in actie was! · 
lleiden wensen wij- va.'1 harte nog· vele, gelukkige jaren! 

Nog mogen-wij melding.maken van een hunelijksfeest ditmaal 
van 25 jarez:. Op 23 Febr, bereiken dhr~ en mevr. van ~ 
hoven die mijlpaal. Ook hun n=ens de vereniging onze har
telijke geluk.7ensen. ·Ad ·lllllltos annosl 

MENEER DE VOORZITTIL 
Zoals U ziet, ben ik hier "11ee:r. U zult me misschien nog 
niet thuis vernacht hebben uit het hoge lî"orden, maar dan 
blijkt toch wel, dat U Sammelaar nog niet lient • 
Of.ik.me geamuseerd heb? 0 best,uitstekend! 

Verled<m week had ik het al gauw bekeken: Lens zou n:i,et :in •t 
veld komen, de b:j.auwwitte.,,, zouden mijn aanmoedigingen niet 
nodig hebben, fus kon ik zonder mijn club schade te doen, 
de schaatsen pakken om mé in Leeu'l7arden'te iaten registre
ren op de. deelnemrslijst voor de Elftstedentocht, 
Ja, meneer de Voorzitter, U hebt er·om gemees111Uild, toen 
ik U mijn plan ·ntvouwde. JJa.ar Sammelaar staat voor niets. 
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To. zo bar stram •zijri mijn· bene?f'nog •niet. Bovendien, wat men: .blj 
het. klimmen der ,j.aren a.a.n soepelhei<! ".der spieren verliest, wint 
men aan sllmheid; · vindingTijkheid ,<.µi :i.nzic-'!lt.. Dëze · drie eig~ 
schappen waren het, die de sterke spieren en rappe ben:en van 
Bosma.n en· Schipper- in bedwang hieldèn. · Aardige jongens overigens. 
Maar beslist onwaar is, dat :Bosman beweei-d zou:hebben zich als 
een le-euw zo sterk te· voelen. Zou nl. een leèuw bij 13 graden 
vorst zich nog dapper gedragen? V~g dat maar aan Uw poes, me
neer de voorzitter. Die is familie van de leeuw. Zijn neus tegen 
de kachel: dat ;is de leeuw in dé winter! Heen, als ijsberen heb
ben Bosma.n, Schipper en Sammelaar koude en :ijs en andere zwarig
heden veerstaan en overwonnen. stel U voor:· om 5 uui- in de mo:.'
gen stonden mijn beide maats voor een thermomter te bibberen: 
13 graden en veel wind! 11:Fak je goed in, Klaas!" zei Bos. Nou, 
of ze ingepakt waren, lopende volwink:els! 1Iaar Sa=elaar, meneer 
de voorzitter, 'voelde zich geroepèn de eer YaIJ. het aloude Lens 
hoog te houden. r.een bouffante, geen ijsmu.ts, geen wanten! Neen, 
zijn bodö[ getooid met het blauwe shirt en de witte broek stapte 
hij door de stad, die daar onder de schutsen YaIJ. de 0ldenhove 
te rusten lag, op weg naar dè start; ?Iou; aan bekijks· ontbrak 
het me niet, dat kunt U denken! "R~, waarde heer!" begon er een. 
"Pardon :ik ben geen \ia.arde heer, · ik ben sammelaar! 11 11:i:fou, Samme
laar dan, hoe denkt U _de .redstrijd te uinhen in zo'n badpakkie?" 
"Heel geuoon, vriend, lenig en snel!" ; 
En, meneer d(.• voorzitter, ik heb. de uedstrijd niet slecJ,ts uit
gereden, maar· tevens gawonnen. Het .is een moordend Z\7are v1ed-,. · 
strijd geworden, zoals U wel in de pers hebt gelezen. !\!aar Lens 
naam was me te lief om het: op te geven • .Als een razende Roland 
stoof ik Leeumirden uit in de richting van Sneek, verder Ijlst, 
Sloten, stavoren. Toen de tocht over zoo •••• ,,aar anders de gol
ven de dijken béukcnen de kiel van dé schepen omspoelen, lag rnl 

een spiegelgladde ijsvloer. Daar was het dat Sammelaar in zijn · 
blau.mrlt - dat ook U.r blau.mit is,,meneer de ycorzitter - zijn 
grootste triomfen vierde'. Jan Bosman en ID.aas Schipper verloren 
va.art en raakten achter. "Kom op, j·ongens, ik zal jullie trek~ 
ken! 11 En gedrieën , uw· oude Sam aan de kop, trotseerden wij de 
Noordooster, die grimmig zijn-ruige kop sèhudde_bij zoveel dries
te moed. "Ha, ha! zet hèm op!" was onze strijdkreet. En in een · 
lange ruk - oei, hoe lang!- snelden, ijlden we naar het eind
punt.' To 'dàar in dolle overmoed, 500· meter voor de finish, gaf ' 
:ik de Leeuwardenaren èen eindspurt je te aanschouwen, waarvan nog 
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jarea lang de ijsliefhebbers zullen likkebaarden. "Vang die ·1 
Sammelaar!" ,suisde het menigmaal in mijn oren. Maar hij liet 
zich -niet vangen. Hij ging, reed en overwon. Dit is de trio;nf " 
van 

S111:MELAAR. 

UI.T RET J U Ir I O R E N K A 1I P,. 
JUliIOR îlEilr JE •• , .. 
ilat Lens B Donderdagavond weer Lens A versloeg? 
dat de "LEJURECO" (Lens-Junioren-Reportagedienst) weer op be

zoek was? 
da,t 15 junioren de weg door sneeuw en ijs naar de Rersohel-

strao.t vonden? · , 
dat alle jongens voor de volle 100% voldaan om s.30 uur. huis-

waarts keerden? · ·., ... 
dat Frans Schippers zo 1n goede Engelbewaarder heeft? 
dat Jan v. Luxemburg de eerste ruit grafwaarts droeg? 
dat een rondgaande pet eén nieuwe ruit opbracht? 
dat een "Sc.heidsrechtersbal" bij. zit-voetbal omgedoopt is in 

een "Juffermansbal?" 
dat "de wa.'1. met de ere-pfJnning op de borst" hierop patent heeft 

. aangevraagd? , 
dat Piet de Leeuw tentamen moest doen en alle trouwe trainings..:: 

gasten ten·volle meeleefden? 
dat Uim van Blijswijk - tot zijn zeer grote spijt- wegens een 

teenoperatie in Scheveningen moest blijven? ' 
dat de -ge:1ele buurt .wakker schrikt als er een doelpunt wordt ., 

ge1:iaa.kt? 
dat 2 jongen~ een gratis filmavond lieten schieten? 
dat de stemming gewoonweg "moorcl" is? 
dat het '\7eer giµiw ga.at dooien? 
dat de Lens-Junioren .dan startklaar zijn? 
dat Jan van Luxemburg en Jan de ROO$ nog nooit een trainings-
avond hebben verzuimd? 
dat zij eerstdaags ook tot ridder worden geslagen? 
dat er reeds 21 x dankbaar gebruik is gemaakt van het gymna,-. 

stieklo:caal? 
"LEJURECO" 

ZIJN JE VOEIBA.LSPULLEt, nr ORDE? 

Samenkomst voor de spelers van Lens B. 11 uur ingang Holl.Sp. 
Opstelling door de leiders. P.Juff~ans.;U.Visser Sr,J.v.Liempt, 

. ·: •"'·.'i. 
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L EN s1 z A KA a EN il A:: -<-<- .-_ · _ . 
IJonderd!J€ 20 Februari: S~oreá traine7l -:i..n--de Da Cqstrastr. 

-8 uur. Juhiores"A en B in de Herschel
str. 7 uur -

D;mderds.g 8,30 uur: Bestuursvergs.d_ering t,h,v •. Dhr.Chr,llilten-
. _ • burg, ilexa.nderstraat 5. · 

- Zaterdag 22 en Zondag 23 Febr.: de voetbalstiefeltjes blijven 
· in hf3t. vet·. 

Maandag 24 Februari: We bli.Jvén gezellig vcortclubberen bij · 
Alsem. l ------------- . ' VARIA: . 

D:>nateur L,Iiemmes- berichtte ons de geboorte W..'1.' zijn zoontje 
· HUBERT. Lens wenst de ouders van harte geluk. En voor -Hubert 
reserveert dé ·J\wo: een plaatsje over ·10 jaar, · . . 

Eindelijk is de lang vèrbeide dag aangebroken, ,a.a,t mevrouw 
. v/d Kley-v,Wees weer in haar eigen woning trekt. Uoe1rndag 19 

Februari zal het zijn, Voor 4a,arzel:f, haar echtegenoot onze 
voorzitter en voor de kinderen is dit een gelukwens waard. En 
rn met Gods hulp en vol vertrouwen de_ totale genezing tege:::.o.et, 

V.AN DE P.:fl-:èt~ 
Onze Vastenavondf!oirée ging.niet door, Jammer! llïet om het 
échec; dat de, Pé, Pé met ha,ar pla..'lllen _leed. To.t was geen dood
wond. Diverse oorzaken en redenen kan men· aanvoeren, ten _einde 

. .het gebrek aan animo onzer leden en donateurs te motiveren. · 
·· Tu.a.rop zullen uij niet verder inga.an. Et-ger is, dat één van de 

zeldzame gelegenhéden tot.onderling contact Yan leden en dona,
teurs onbenut bleef. Koning Uinter _ sprak de banvloek uit over 
onze voetbalvelden. Uij zien elkaar niet meer! 

· Ondanks sneeuw en ijs blijft de clübavond nog steeds een vaste 
kern van trouua bezoekers trekken.· Gelukkig! Maar daarnaast 
zijn er tientallen leden, die rn reeds weken achter elk.aar 

' 
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geen• enkel contact met Lens onderhielden. Hierin schuilt een. 
groot gevas.rl De steeds'hooggeroemde clubgeest en onderlinge 
vriendschap tussen de Lensfamilie gaat c-p die ma.nier verloren. 
En, laat ieder eens de hand in eigen beezem steken, teerden 
vele leden niet reeds enige maanden, wat dat betreft, op de 
oude :roem? 
De Juco-verslagen mogen geregeld een :,ptimistisch geluid la
te:q. horen. De leiders kunnen de jongens van A en B dikwijls 
prij zen. Bij de senioren is dat nog· \7el eens anders. Iat mag 
niet, lui. Laten ue er in 1s hemelsnaam 'V'oor waken dat we niet 
op een hellend vlak k0111èn, dat door sneeuw. en ijs zelfs een 
glijbaan 7.0U kunnen worden! 
En daarom: ons _.rest· momenteel slechts de clubavond, om elka.a.r 
ueer eew te ontmoeten. D.ls. ,:, •• de conclusie ligt voor de 
hand! 

UIT RET JUNIORENKAMP 
ONS ZI!lL-VOEJ!.BAL. 

Ten gerieve van de.deelnemers aan de t:ra.iningscursus volgen 
hier voor het bij r,ns .reeds zo populair geworden zitvoetba.l 
de aanvullende spelregels. 
1, De doelverdediger mag in knielende houding zijn ·heil.igdom 

verdedigen, de andere deelnemers moot en zich in -zittenà.e 
houding voortbewegen. · 

2. Ia.ar er geen 11out"-ballen zijn, mag iedere bal die in het 
speeliz:eld terugkomt, gespeeld worden. De ballen die echter 
over de doellat geschoten v,prden en hier achter neervallen 
zonder in het speelveld (d.w.z. voor de doellat) terug te 
komen, worden beschou-r;d als 11keeperbal. 11 

3. Ballen die tussen de toestellen é,d. kDmen en zodoende niet 
meP.r gespeeld kuDnen worden zijn uit het spel. Hiervoor 

t: geeft de scheidsrechter een "Juffermansbal11 , die eerst mag 
worden aangeraalct als de bal 1 keer gestuit heeft. 

4. De elftallen worden als volgt·samengesteld: enerzijds de 
spelers en reserves van Le.na A, anderzijds de spelers van 
Lens Ben de andere deelnemers. De leiders kllnnen naar ei
gen goeddu.'lken v66r de wedstrijd hierin verandering brengen. 
De aanvoerders worden voor de wedstrijd aan de scheidsrech-
ter bekend gemaakt, .. · · 

5. Overtredingen worden gestraft met een vrije schop (waarbij 
~ spelers minstens 2 meter va..'L de bal verwijderd moeten 
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zijn) of met. een penalty op een plaats door de scheidsrechter 
aan te wijzen; Overtredingen zijn o.a. het vasthouden van 
spelers met handen of voeten,. hét -spelen met de hand, gev~ 
lijk spel, hoge ballen;·uitgooien door de keeper tot over de 
middenlijn; het niet laten stuiten V,.ll een Juffermansbal,het 
knielend voortbewegen, aanvallen met meer dan t11ee man • .Alle 
v:rije schoppen en natuurlijk ook penalty.'s mogen ineens in 
een doelpunt worden omgezet. Ean- vrije schop wordt genomen op 
de plaats van ,,vêrtreding. (Voorbeeld: ·een keeper gooit de bal 

. vl!!i over de middenlijn. straf: vrije schnp vanaf de midden-
lijn.) . , · 
6. De scheidsrechter waarschuwt de spelers, door het spel even 

te onderbreken, 10 min. voor het einde van dé uedstrijd. 
7·• F.en doelpunt uordt gemaakt, indien de bal tussen lat en 

palen de muur ra.a.k:t. ' 
a. De officiele puntentelling is-als volgt: De ui:ilnende partij 

krijgt 10 punten plus het aantal doelpunten welke zij maak
ten• De verliezende partij kr,i.jgt ·· evenveel punt,1!!1 als. zij 
doelpunten fabriceerde, (Voorbeeld: Lens A tegen Le~s B 

'18-11. Pllnten: Lens A 28, ·Lens B 11.) 
9. De ploeg die na 10 uedstrijden het hoogste aantal punten 

verzameld heeft, is Kampioen. , · · · · 
10.De uitslagen en de oompetitiest,md worden we l:elijks be

kend gemaakt in de Lens revue on.der het hoofd: ONZE ZIT-
. VOmBAL C0MPErITIE. 

TRADîiliJSCÖMMISSIE \ ____ ...,:. 
P R 0 G R- A M M A: 
]laar sneeuw, ijs en vorst nog steeds niet verdre,;en zijn door 
een rijn Lente,-zonnetje, ziet het er ook voor deze week nog 
niet naar uit dat de bal weer aan het rollen gaat. Uij hopen 
echter in het volgende lJllIJIIIle:i:- ueer een programma af te druk,-, 

ken, dat afgewerkt wordt. Tot zolang: Slaap zaoht en droom 
zoet! 

DE LENS BIB 1 IO T H E-E K. 
Nieuwe· aanwinsten: , ·, · • 

. .No.6!:): Almanak 1906--1907. Uitgave N. V,B, 
No,69: .A.Jtianak 1907-190a. . 11 n. v.B. 

JUC0 

Beide delen ontvin,; de bibliotheek van bevriende zijde. Veel 
dank! Ze zijn specia:::.l geschild; voor liefhebbers v~1 snuffelen 
in de Nederlandse voetbalhistorie. 
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Roe goed we deden No.67 (zie Lensrevµe No .• 26) aan te schaf
fen, lezen we in Da Tijd: Co'!,taaxs boek is werkelijk een a.1-
lerprettigst poek. Yen. komt ·w ho~d:e:i;'den dingen uit te weten, 
die men toch als modern me&! moet weten: wat- een,sprinter is, 
een competitiewedstrijd, ee...i ·21t m. lijn, hoe een "bemanning" 
~ich o,1derscheidt, over ·biljarts Ëmz,enzi Voor de.jeugd een 
l'rreuze ·:.:oek", een 11moordboek:11 ,. voor ach't'erlijke intellectu
elen een lichtbaJi:en op het pad van: hu.,~ onrretendheid. Een goed 
en hartelijk boek, welks autèur alle takken van sport op 
zijn duimpje kent en mensen voor zich weet in te nemen: door 
goed en gezellig .te zijn. (.AntÓn van Ininkerken), 
Ind\U'da-~.d vob:t' ieder eén boek om het zelf te bezitten.P:J; 

FRITS VAN V.EEN. 
Dev;eri!i92.rde .Amaterda.mse kat:ti.cp.ieke voetbalvriend, die M.-ge-. , 
noeg avond aan avond voor de jeugd en de sport bezig is en 
die ,reeè.s op zo menige spree]i:beuxt ieders aandacht gespann,en 
hield, zegt: Juist omdat wij in de spor'!i_een middel zien·om 
iets beters tebe:reiken, , mo,_.·~en wij a+les in ae sport zo 
goed mogelijk doen. ·· . · 
Dis v:i::i.t.-:1den, verhoogt Uw technisch k:utuien, maakt Uw spol. 
aantre1cirnlijk. Weest niet· tevreden met há.lf w·erk. 
(:::s het niet of hier de Lensrevuè werd geciteerd? Uat he~ 
ben we al niet gehamerd op dit aambeeld!°) P.J. 

WIST U? 
dat de-;;ïû.1iävêmdbezoekers op 3 Feb:i:ua.ri ( eigenlijk was het · 

al de 4e) in een sneeuwballengevecht zijn lcsget'rok.lcen? 
dat Henk van Rijn spijt zijn tactische opstelling.de meeste 

' •• 1 / 

treffers te incasseren kreeg? . . 
dat onze lloBll!a.ll een. moç,i verhaaltje weet over een ooievaar 

en kikkers, waaril1 een prins de hoofd.rol speelt? 
dat onze Vicè-voo::zitter er royaal "in trapte", ·in dat ver-, 

haal nl.? . 
dat hier en daar enige tûij:fel bestaat ten aanzien van Sanmé

laars el:fstedentochtrelaas? 
dat de heer van Luxemburg niet elke avo1~d 1J1et·'Christo:ffel 

vergadert? 
dat bij sneeu.mra.J. de trampassagiers van lijn 5 en 20 .de mik

-vaardigheid van Joop van l')J.ilen hebbep te duchten? 
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LE N S 1 Z A KA G E N DA : 
funderdag 27 Februari: Training binnenshuis van Seniores om 

· · _8 uur ·1.n de Da Costá.str. voor de Jun'io-
• rEis van Ä en B om 7 uur in de Rerschel

straat: 
Zat er dag 1 :Maa:;'t e:q Zondag 2 'Maart : De Lens ers vragen ziel:, af, 

hoe. een voetbal er ook weer uit ziet. 
Maandag 3 Maart: 

V à RIA. 

Club voor de lief;1.ebbers van: bridge.'l, 
biljart.~, pandoeren, sphaken, ijs
hockey. 

Leonie Boortman, die we in Leiden op het Stationsplein ent-
, / 

moetten op weg naar haar jari;g'e broer Uim te Hoordwijk - pro-
ficiat, Uim! _: vertelde ons, dat Bep Boortman thrnis Engeland 
heeft verlaten - angst voor de sneeuwstormen? - ,en op weg is 
naax Indie, Goede vaart, ~ep! T.z.t. zullen we lezers het 
juiste adres berichten. 

Toon Blok en z:ijn echtgenote zonden ons. het blijde bericht va..-i 
de geboorte van hUJ'.l dochter: l\OOA. Uij haaste;1 ons de ouders 

·van harte geluk te wensen. · 

f 200-- is -de prijs voor een paar pr~ splinternieuwe voetbal,,;, 
schoénen (=t 41), te verkrijgen bij de secretaris_dhr. A. 
v/d Kley, Gas~ 2,1-~_Fie het:-eerst komt, !:!:~_!:et ·eerst maalt. 

UIT HET JUNIORENKAMP 
Herinnert U ,1ich nog, waarde lez_er ·van de Le.."l.srevue, hoe laag 
het kwik (ltonçl, op de Donderdagavond van de vorige week? Na- · 
'tuurlijk blèef U bi?men bij d~ naar ik hoop gezellig bran(j,ende 

, haard of kachel, indien geen qringep.de reden U naar buiten in 
. de kou dwong te gaan:, Ook vodr de leiders va,;1 de Lerisjunioren

training was net koud, Toch togen er wee naar de Rerscl:\elstr, 
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va.'1 de sport aanwezig zijn in· de onverwa.rmde gym.'12.:;,tiekzaaL 
Missch.ieni ••••• dachten zij i" Ma.ar hoe veranderde het pimpel
paars .van'hwi nelfS en ha.n!l-en .in wa.:rm .:ro_od• van verrassing, 
toen· zij· .na enige m:inuten en sbds 19 December ongekend aan-,
tal Lensvrienden oin zich heen zagen.· Bovendien kwamen nog 
een twee;t1Ü seniores om het hoekje lnjke..'1; zodat wij· ~et een 

· bèlruJ€stellende Broeder een gezelschap Yall. 22 ·ma.'1· voro.dÈm. 
' De heer van Buffel die in roodzwa.:rt tenue (br= -~ie ~~u.ren! 

onze dappere bpys aan het werk zette; .kon·tot zijn·genoDgen 
· ooil1ltatérèn, !tet al spoedig de. zaak we.rm liep. De Lensma- ~ 

· ·.ohine werd ini in alle onderdelen goed in re t vet gezet. Het 
· was gàan~ lopen, draven, vallen !'l,,.'1 opstaan, links en rechts, 

op en neer. Intussen ha<l. <l.e· boekhouder dJ'.'uk werk met namen 
schrijven en streepjes zet"t~n·. · · 
Het was 7 .35 uur, toen de .A. en E ploegen zich opstelden voor 
het gebruikelijke partijtje voetbal. Dan is de leider zelf 
oók acti.ef Speler en de èoekhouder treedt als scheids.rechter 
op., .Het .was deze keer de ,:,erste ·offioiele match·~· De sp;,_~:ing 
Mng grijpbaar in de zaal. Stel je ook voof: Lens E hà.d. het 
in de voorca,mpagne be.staan de oudere sport.makkers niet n:i:'3.eJ 
df.m 4 !teer achter·een op een nederlaag t_e tractez-en; Lens A 

· zon op revanqhe en stelde zich met 8 man op. Geen wonder, 
· ~t èx geen half werk werd geJeverd: Aanvoerder jaii v~ Lu-' • 

xemburg ging met de ·.kostba.:re punten strijken. liet wa."7'(]. 7-·1, 
zodat 'er genoteerd staat: . . . · . 
1e ronde: Lens A,,- Lens E: 7·-1, A.17 punte.1, 3 1 punt.-
Of Jan· de Roos'cum suis hier echter genoegen mee zal. nemen? 
Naar wordt vérme:J;d, is de zaal voor de tweede ronde reeds 
uitverkocht, 

-------'-'-~----'-------- JUCO 
. D E · L .E .N . S· E. I B L ·I O T H E E K. 
· ÖÖk thans valt eeir aanwinst _te noteren: No.' 70; Sportlieden 
·schrijven ~ver hrui. s~ort •. Redactie D,H.Schmiill. Dit boek· 
bespreekt niet minder d.àn 21 soorten sport, · 

,, ..... 

Zou dhr. J ;v.· Liem:pt zo goed willen zijn no, 14 terug te 
zenden, Albert· .RuygTok _de no I s 64 en 65, Piet• de Leeuw no. 
43, Jan~da Bakker no;1; Kees Bon'no_._28 en Jan Ii:uypers de 
no•s 38 an 41?· Veel, darik! · 

' 
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FKDERLAND BEL.G~m~ , , 
Op 7 April komen q.e .Belg~ naar· Amsterdam om ons na.tioll<làl 
elftal te bekamj;,eno Natuuxlijk wi:J)._eJl.,O'Ok.-de, Lensel?s vàn dit 
schouwspel get'û,îge ;'zijn; ··vreL'lti; v.oo.r onze:· mens en .kunnen 18 · 
plaatsen worde~ a.a.ngétr~gd; ·n~· gégad:i.ideu doen goèd ~iéh ·p, 

· o~ -te melderi--bif·á:e secret'aiis, · Gaslaan 54, .Het B.esfaru.r' zal 
zo nodig bij loti!lg de Î>+aatsen toev,i3ze...'1, Wie taimt, ikomt 
te- laat,. want , .. ·: 7 'Ap:t'iJ:»mdert met ras.se scbxeden;·,;.• s .. · 

: l'.aS, Éerlijkh-;ids~lve ko~:m ~~e...'l~n, d~~ v~riéd~~J~ax-lfo
-~~nd--Belgie 'bijw,,onden2 .deze keer onder ··aá.n de wa;cJ;rtlijst. 
·_w:i:_-s•'.U :u;,,;; ·.: ... ·· ·· ··· ···· -:- ' 

, ..,, -' ·" .: _•' -: . _· . : • <. .• ~- . , ,.. .~ . 

dat de M:eloenstraat na sneeuwval à.l heel. spoeg.:i.g een schoon. 
aanzien heeft ·a.2iik zij de voorb'eeldige • activ:\.toi't van 
1!evróuw Pit và.'i _Rijn, .die q.e schop_ eVffi} -vaaTélj.g weét.' te 
hanteren als de pollepel .ëp erwtensoepdag,? . . . · . ' - ,, · 

dat op 17 Februa1.•i · 2.5 Lens ers Th:i.al:f trotseerden en een hoogst 
aàngen~e clubavond_ tot bel9n5°'.ng Îq-egJ,.."l? . ' · · 

, dat op de· êlub :i.jshobkey, populair gaat wç,ro,en? ... 
dat de. here.'l. ÇÓeIDP.,;is, Hoefnagel en Roodenrijs in deze· sport 

, . : elkaar, de ere'tHel betwisten? . i 
dat in de ijshockey-hoek nu. en dan ee,i_ ijselijk gebrul los-

b-eekt? · ' ·· · • · • 
~ . ' . ., . . - ., .. 

'dat Jan v. Lu.-icembi;z.rg .en J:an ue,Roos op-6 -IJaart een z:Uve:r.en 
jubileu!ll kunn.en vieren da;lk'zi-j hun trouwe opkoirctbij de 
wintertrain.tng? · · . -

dat Lens reeds ·1ao keer een boèk uitleende? · 
dat Rinus Gelau:ff. Jr, in deze vorstperiode als een tvlèede 

. Jaap 'El.en zo sie:rlijk' en snel in het Zuiderpa-rk' zij.n ·-00.an:,· 
--~ tjes :rijdt? · ' 
.D O O F.: . · ~-

,. 

De Sportkroniek vertelt,· dat Cliff Bastin, de beste links- , 
buiten, die Engeland ooit bezat, doo:f is, ·t7at zal aeze !D8J1 heer~ 
'l:ijk uèinig. last .hebben ·gehad van de opLlerkiiigim uit de ;r:j.j-
en van Jsn J?u.bliek, ·dat zich kan roèren aln 11een 'wàiiênd zo-· 
inerwoud vol vqgels 11 • Zou men -soms J?-iêt' v;exl?lchten: gelµkld,ge 
dove Jlastin! · · ... - · ·: · 
Als de.bal weer gaat :rollen, - die dag k~nrtf _...: hoop· ik in de 
Lensrevue een àrtikeltje te- kunnen plaatsen:. vän de volgende. 
strekking: · · · · ' 

, .. 
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STOM. 
Blijkens de stilte op de terreinen zijn de spelers van Lens 
met stomheid geslagen: èr -viel nl, geen ,,oord. Alle spelers 
waren sprakeloos. · · 

Hfil JOOSELIJX UITHOUDINGSVER!.[0GEN: 
Het tJÏènselijkuithoudingsvermogÈm is geduchter da..-i. menigeen 
beseft. 

~ ~ . . 

In èen Londens blad vinden we er de volgende grenzen voc·r 
aangegeven, De mens kan zonder -slaap blijven gedurende 115 
u. Leven zonder water gedurende 22 dagen, zonder voedsel ge-
durende 75 dagen. Zijn àdem inhoude.., gedurende 20· mi,,.. en 5 
sec.; onder water blijven_ gedurende 6 min. en 29 sec.; in eei 
hitte -leven van 120 graden, en i1f een kou van minus 75 gra
den; geluid verdragen va.I1 1;50 decibels;· hij kan zonder zuu-r
stof klimmen tot een hoogte ·•ra.n 28.200 voet, en met zuurstof 
74000 voet; onder water duilcen tot 500 voet; in 59 dagen 
5.625 mijl lopen; zestien- mijl pèr dag gedurende 55 dagen op 
zijn handen lopen; met èen· parachute springen van een hoogte 
van ;o .800 voet. Hij kan gedu..re11è.e 20 min. leve"1 met een 

stilstaand hart. (Uit: _DE lITErt.mE -~~2- __ _ 
V L E U G E 1 H A _1 F S, 0 P G E 1· E T! · 
Tom Lauton zegt: Vleugelllalf is een moeilijke plaats L-i. 4et 

• veld, want da,a.r ligt de schakel t7l.Ssen aa..-i.val en verdediging, 
De vleugeThalf moet de aànval steunen en tevens de verdedi
ging versterke..-i.. Hij moet met de backs een· goede afspraak 
ma.ken en c'.ient deze. inderdaad uit te voeJ.•en • .ilnde:cs brengh 
hij de bac];; in noeiJ.ijkheden. 
Een grove fout is het te,,trachten om veel spelers te passe
ren. Snel doorgeven. van de bal r..a.= de .vlei,.gel of de ml.dden= is veel beter, Zo spaart men benen en adem. 
Het geheîm van het succ_e~ bij ee;1 ~;:a.nthalf is positiespel, 
snellleid met de bal en doorzettingsvermogen, 
Let vooral op snel doorteven. 

SPORTITRONIEK ---------,--------,---
DE U00RDPO0L DICHT :Bri mrrs • 
1len moge verlangen näar het _voorjaar, toch is h_et de moeite 
waard ons strand te ga.an zien, nu het er echt poolachtig uit . 
uit .ziet. ,Een waar fantastisch. gezicht,de sneeuw- en ijsl!l8.S_sá 
Zvals wellicht nog nooit is voorgekc~en. 
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· · '.'·~édridtie: _P.Juff~~; :n,JaÓ.· ,.,;; IO.ey_ 
,. , P.adact;.e-adres: Amandelrstra.a'• 5-1 • · _, , . 

~':"":.~-:-~-:--.,..-:---- . 1 . • -; . : .• -::-.:----- ' 

·, ~~-E~~!:!5. ... :1.9.!l:§::19.17 __ ~ __ .:._., __ 1'~~~:,;12~1-:,_~----·-.:.=~.:...:._=~~~2Q " . . . . . . . , . ~-. ' . '-L<illN:fF•'ZAKAGEitD·,Jl'.•:• ·_;· :.. , . '. · Doni.Gra'a:"g 6 1fut: 7 uur: ,L'eï1s '.il/eh·B''tra.i.'len,'1n de H8rschel-. ,... ,-, . ---- ,• .. ,;,_ • • 1 •. ,, : , ·~- ... _ , . · ~ straat,: · "'· ··· !f-' :· · · · - - ,- , j _ ,· t . • · .. 
· .,.. · · ·· '8 uur:· Len:ssenióres trailten ·in 'de Da. Cos-, · ... tà.stria.t -, "".,, • · . ·-.1· . ~- ... • • -, • • .•• 

' • · -- ,. =· • • 8,:3'0 uur: Het.-_Bèstuur vergadert ten liu:i.ze 
'·' . . . • .. ,• · . ·.: • , " ' ,ran dhr • l' .Ju:ff.exman~; _.ADá.ndolstr; 5-1 · ' · 

'ïs.terdag. r, -èu: Zond.-s;g 9 i.faar-€: Lèno .. öonti-o'leert .. de ba:romëter , 
.: ·'· ·: " 'e::i. d.e 'voorspe;J.lingen van De' Biit •. .,, \ ~. · 

Maandag 10 Yaa.ri: :us ,steeds; -~+u.b:.wond··bij .AJ.sem·; Apeldóórn..: .''·· ,-.~•-·, .:· schelaan.·· , . .;;.i .. ·,~ •• • .• , •. - :~ •• · .. · ---- ·------------- -:, .. · :..:-.,;_ __ . -7--:----
Dft) admin:l,st;ra,ti!l eJl verzendj_>ig v:an de,; .:i:.e11sre~e aordt vanaf 
heden verz<?rgd. door dhr. J .J, van I,tµ;_em)m;J:g, Co;pe;1;:m~cus13tr, 56 c'",· 

- tot wicil men zich kan uenden bij/niet of. J,J.iet tijdig ontva.n- · 
f;~!.!!-- . , 1 _, .1::. ··:,;__.~~--!___i,;;_· ~.L..~~ " .. ---- -------

:;. VAN" D È P É -·p ':/1:. . 'f , ·· '. _ . .. . _ , 
. ,., Ondanks, of moet· ik" 1nisschièn zeggen, · dank zij de koude,' die, hu. binnen$uis bij de meesten o~er h~erst, v,~heugf onze. '. 

cluba.vond. zich in,een s~eeds stijgende belangstelling, Da.~' is 
fijn, lui!_ Dan heeft onz13 V:t'iènd .Huub ;Usem··nief voor· niets·: 

'de kachel roodgloeiend gestookt•" Een gezeilig sno=êna.e'1i:e;., 
ohel·verhoogt steeds .de etemmi.'iî;/ dus ook bi{ ons. :Aan a.Jtrµsé
ment geen •gebrek. Onze; laatste aanwinst: hèt ·hockeyspèl"' :Ür '. 
eeliçoót BUooes. Met·verhittè hoofden en vèrbeten energié'·' • _ . ., . ' , . - i - . . . - , - I_ - ' l - ., , ,· ' bekampt. men elkaar eri onvermoeid ·draaien ên'me;ppen dê keèpers, 

, · om hun: doel sohoóli te ·houden/ Is •cia.t niets v6or · een èómpètitio? 
, .' Het Bestu~ zal hela.a.s .n~e~ a.li~ iegadigdàn vóor de trip; na.à.r 
: ·_ Al!lsterdam bij ·gelegenheid' Vàn Holla.nd-Bêlgie met een plaats-
·'· bewijs k'Unnen verrá.ssen.· Dé":Pé-,P~ hê.e:ft;''ecliter een: mëer mede-7.: li;id-end ·há.rt,' Ook zij organise~ een toolit na.ar Al!lstèJ:'dam1 

f __ ,: waa.ràa.n alle mannelijke leden ·êri;" áöiiateu:rs''klinnën deelnemen •. 
~." Nieiiiána, die met ons :·~ij de·'StiÏÏ:e Omgang {b.èt· :e:.Saorament van . . ' ' , . 

. .d 
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Mfrake1 te .Amst~rdam wil erèn, .zà.i worden afgewez~'n:~· Zo tonen · wij, dat wij· het praedioäat R.K. Sportvereniging niet .voor niets in ons blazoen- voeren. Het geeste:J.ijk gewin ;!lal er voor niemand minder om zijn, indien U privi3 op eigèn gelegenheid . de .. bedevaart maakt. Te schoner echter voor· ons Lens is. het, wanneer . wij· en' masse· als Lensers tezamen gaan, Zo benutten wij ook deze· gelegenheid om het onderlinge contact te verstevigen, In de volgende Revue hopen wij U nadere gegevens te verschaffén,Ma.akt echter bij U ,zelf reeds nu het plan: "De stille" Omgang maak ik dit j~ lilee.' in clubverband met Lens." Pl!l _ PI!:, ' 
V A N D E . E. C. o.· . . • · Eindelijk is dan Uw Eco-Secre·t,aris weer in zoverre ontdooid, . 'dat hij via ,de Lens-Revue iets van zich kan laten horen. Door de bezetting van Koning Thialf was hij genoodzaakt enige tijd onder te duiken op een p1a.ats, waar nog zwart goud in voo=aad was, Nu is hij evenwel op· zijn bàsis teruggekeerd, en weer in .. de gelegenheid de Lensbelangen te behartigen. Waarover zullen . wij het vandaag dan hebben?. ., ' . 

. Voetballeµ, och kom, wie is ey van overtuigd, dat .Zondàg a.s • . het programma kan worden hervat? 
Ma.ai' vóor alle zekerheid. zullen wij. toch voorstellen het pro- . g:l:'amma ma.a.r .op te nemen, echter zonder commentaar. , , Met be:I.a.ngstelling heb .ik in de tweé voorgaande Lensrevues è.e resûltaten van de Juniorentraining g,3lezen· en.speciaal de ver~l~gen van de Zitvo.etbal wedstrijden gevolgd. ·· 
Ongetwijfeld vraagt U zich af: wat doen de Senioren op hun trai-11iJ1g!'!avond. en. hoe is daar de stemming? Over dit laatste behoeft U zich geen zorg te maken·, Iie stelllllling onder het kleine, doch , z.eer, trouwe gezelschap is opperbest· en de training wordt met ' · .a.ni:mo gevolgd. Hierover niets dan lof. · · · . · • 
OÓk 'Wij beoefenen het edele zitvoetbal. J8.!Dll!er · dat onze teams wat. klein, ·. zijn, doch dat heeft geen invloed op de felheid, waarmede gestreden wordt. 'En omdat wij geen "Juffermansbal" 

·. kennen om de kleine overtre.dingen te ):lestraffe:n, gaat· het bij OllS wel een t:ikkeltje .anders. Hierover kunnen Gerard. v/d st~en en Winl Hill-enaa.r U volkomen. ;inlichten~ Eenma.a.l hèeft• er zelfs . . .bloecj. aan de bal gekleefd. Of komt P' ·e~ns kijken :!la!ll' 'onze span-, nellde koppelwedstrijdën~·over 50 ronden,, om te genieten van de : ta.ct.:i,sclie kwaliteiten:, die het "oude kolJpel" in' deze. ~,ourse~. •· 
• ~ ,. . i"'. : ,) • .. . 
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tentoonspreiden • .Ja, ook bij oni-is er· 1Teel léUt. ·ne·uegblij-

. · · -vers lJ,ebben ook thans weer' onghlijlf~- •. . · · · .'. · • 
· Om' 1J larigzà.merhand weer in à.'e voétba.lsfeiér te brengen,' laten 

wij onderstaand de ranglijsten. van het tweede èn derde elftal 
volgen: U he~t dan_ volop geleê;enheid uit. te vinden _of hier_ 
nog kampioenskansen -aanwezig zijn.. · · ~· ,. " ' .:: 

' 
2e Klasse -D. · , ,· "- ·. : . 
-Uestlandia _2 · 6 · 1 -4. t ·:l '· 9 :- -
,Wippolder .-i: ,-,,,, '5 '1, · .. .:. ; 1. _ 8 .. 
Todo 2 . _- · · T 4. ·c!.. 3 · 8 ,· · 1 

' '·:.; 

• 
· ...... . 

H •. G.A_.1 .: --·5 1 3 1 5' . _ . •.. . 
Tedo ·2 : .8 2 · 1 5 5 , +· 2 uinstpnt·. in mindering Lens2 + 5 2 _2_:f·,4 · , "·.,. 
Zwart Bla.11;7 2. ·4 ' 1. 3 · ·. 2 · ·;. > • ~ - ••• ~ ;' • 1 .•• __ :.:: 

. 1s-Gravenz·.2 + ,5,,. 1 . 2· 2·· 2; 
'P.n.k.2. 3 .:. ·-. _t ~ 1 ,. 

, ....... • •• r 

· 2e · Kla.Sse Ê: ' ~' :·- ·- ;;;· ! • 

H.B;s.·5 1- .. 6.: -' 1 12 , 
Flássenaar· 3 7 ·-! ~ 1 · \2 
Ter laak 3 . 5 .... 4_ l · . .- 8 
Lenig en Snel 3 5 3 , 2 · · 6 

·,,.(LD,B.1 . ·" . 5 ·3 2 6 

.. 

fuindigt 3 . : ' I f' 3 '-;'. 4 • '6 ,: • ., ... 
Blauw ZVTart 3 7 ;2 .- :5 · ·4 •· .. ;• '.·;~·- : '· ' "\~ . - . .;. :EW.l Speied- 3 ·6 •1,' - -. - • 5 · ~ 2 , .. . .. _ -• ,. 

. Tonegidó 3 7 · ~ ' 7 ·· · .lIDGH . ,-~-~,.-,i;;,~1"· . -, . 
' ------. '• . -:-:-::-:.-...... . U- I T . IÎ -E T , · ;r. Û N I. 0 R E U K A M P · . ·: ··; :~~.rn ·->· : .. 

'In'i:ns 'vórige -nummer BlIL'aken uij reeds onze veri·nichting-t.ïl~::_~. '• 
.,. dat de t"l7eede ronde· van onze zitvoetbal-competitie ,zéér- spán:,.a•• 

nend z~u =rd~n~ .En, 'i7aarde-.lezers,;-uij heo-ben de plá.nli:. Ilie~- · 
mis geslagen; Zonder ui-tzondering' uare.'1. onze spelers -van oór- . 

. deel, dai; :!J,et. de 'zjia.a.J:?t!3 en tevens :a.e. spann~ûs~.e wedstr~j-d :· , . · . 
is geuorden. De uï:!;sl,ág (1~-5 vo~r Lens. A) zou inderdaad'voo~, · .· 
buitenstaander"! ,vijzen :in de richting van een saaie vertónil:\g, 
niets is echt er minder waar! !.! De vool:-"trailling• was d;i, t k_ero:: 
ook m-7aarder .dan. anife:,::s; zodat ë±·heel uat-geprésteerd ·is à.oor 
de spelers. Bij ·de aanvang-van, de vedstrijd werd' de A-ploêg · 

. 'door ·-~ax ·tegenstanders. (dil§> wat grootte en lichaamskracht .. 
aanging, véiTe ·in, de- mind.érheid uill'en) geheel overspeeld. ·i.:et ' . . 



, 
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nodig om de achterstand. in te lopen. Toen kwamèn' de voortrek
kers ec.hter goed los, hoewel eerst na het zesde. doelpunt de 

' zege veili,g was gesteld. De stand na de 2e ronde.is nu als 
volgt: · 
1e ronde A: 17 pnt • B 1 pnt. Uitslag 7-1 . 
2e ronde A: 39 pnt. B 6 pnt. .uitslag 12-5 
En nu komen wij dus aan de 3e ronde! Eerst dan Ónze vooi-spel
ling: Gezien de geweldige opkomst ·-van Lens A verwachten wij 
ook thans weer van haar een overwinning, Niemand zal echter 
Lens B durven overschatten, zodat dus een spannende wedstrijd 
tegemoet kan worden gezien. 

EEU JXJBBEL ZILVEREN JUNIOREiTFEEST ! 
De weergoden werken onze voetbalg~eenschap wel zeer tegèn, 
Reeds·voor de elfde week moest een dikke rode streep door het 
vastgstelde voetbalprogramma. worden getrokken. Toch is er voor 
de JUCO een wekelijks terll@:erend lichtpuntje in deze voor onze 
club zo troosteloze periode, De sportredacteurs van de. tens,:.. 
Revue zijn bij gebrek aan copy in een vaste winterslaap gedom
peld, zodat voor ons meer plaatsruimte beschikbaar is·. 
Nu. maken wij hiervan gankbàar gebruik om een dubbel zilveren 
Juniorenfeest aan te kondigen, Twee junioren,· U allen ·wel b<r " 
kend, hebben ondanks regen, koude, wind en sneeuw kans gezien 

. 25 keer áchtereen de juniorentraining bij te ·wonen, Zonder 
twijfel gaven hiernede JAN VAN LUXEll.IBURG en JAN DE ROOS een 
schitterend. voorbeeld aan heeil jong LE!lS, naar ook aan hun 
oudere sportmakkers. Watuurlijk zal deze prestátie niet enge.
merkt voorbij gaan. Jongens, onze hartelî.jke felicitatie!!!!! 

. JUCO 
11 C1EST LE TON QUI FAIT LA MITSIQ,UE'!, 
Zo denkt ons lid F9A;Lbm.'s, niet-in overdrachtelijke, doch in 
ei,genlijke zin. Hij is bereid bij het uitvoeren van zijn plan 
voor de zuivere toon te zorgen, Hij stelt zich nl, beschikbaar 
als leider op te treden van een te vormen Lens-Band, die uit 
Lensers zal kunnen worden samengesteld, 
'ilie speelt viool, piano, mandoline, klarinet, accord.eon .enz.? 
Komt v:rie..'l.den, laat ,Uw schone kunst niet verstikken, -doch treedi 
naar voren. Tokkel er maar lustig op los, fluit een leutig liedl 
Hei; Bestuur is zeer ingenomen met het initiatief van o!l"e vrienê 
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' -~ - -· ... ·; ~.,, •. _ .-~· -_-, .', -.,·.· ... t, ,, . Albérs 0 en vón_d de Pe-cPe 'direct bel,''1id a;ls_ impressa.rio op te 
-:" treden. :• · :1-~<:-.· .. ::-· ,;' ..... ~ ."- .,:... .. -· :1

~ ~''/ •.•• · •• - '.. \ ,_ • --~--- ·:: ....... 

Men melde' zich ·bij dhr. J.:S:oei'nagel,' Merkusstraat 55. ,Tel., 
72.09.46. ·. '·. '':••.· '• ,,,·, . . '. ,p·,-· • ~ - , 1 ' "~. ; ",;. ·. ,;:,,(., 

' 'i -.....:.-----------'--~---'---,------'-----------'-~-~--,-~-P L: A Y IcE,··11:óci'EY ·,,. '·:',, ,,· 
óm in strijd tè blijven met ons' a~er dagelijkse ervaringen 

· hebben als training voor het komende. tournooi een aantal Len
ser:( de stick gehanteerd. Het ging op de gla,dde ijzers,niet 

, alles evên. vlot, ma.ar pret was. er· in overvloed •. Men vinde :· ,hieronder enige uitslagén: · ' · · , · • · 
G.v/d Steen.,.. J ,Wüstef'eld.' 6---3r 5'-4 ' · .. 
J ,Róozenburg - P,Ki.lyi) · • · ., 5-4; Y-4 . ' 

· A~'v. Hnffel - P,Juf'f'ermahs ,': ~- 4-:•5; '1;-8 ' ': 
· H.Houkes 1

..- G,v/d steen · · 4-5; 5'-4; 5-4 
J.Goemans - H,Kops 8-'1; 5'-4 

.. R,Roodenrijs - H,Houkes· 5'-4; 4-5·; 5-4· · 
Jac.Runderkamp - A.v. lfuf'f'.el' ·6-3; ~4 · · ' , •, •: , 
J .Hoe:f'nagel - H.Houkes · 1-0;, 5-4; 4-5 ,,, ' · 
Het meest merkwaardig was het éla.n waarmee de veteraan Jac •. 

, , Runderkamp zich in ·de strijd wierfp en zijn 'jeugdige' t~ge~'tan
der eerst met 6-3 versloeg, waarna hij te:i,stond bereid :was 
het __ nog eens voor t'e doen. ' · · · p· : .,. ~.. ,, ', .._ . 

. 
' ' W I· S1 T - U •• •••• ~.?. , . . 1 

:, 
Iat Ton v. Luxemburg de radiouitzendbeperking (brIT!' wat ~en 

· , woord} zeer betreurt,, da.ar hem dit· een uurtje. Ramb:I,,e}.;'_f!.:..e.n 
Klaas v. Beek kqst? · · ·: f;Ji0r:r. dat de_ club 'op 3 Maài-t · druJ.i: bezocht was? _ 

dat dit door bÓze tongen in verband: wordt gebracht 'föèt' dÈt'i,'ële 
vuurloze haarden? • ·• . ;: . , ' , t:,·, 

dat echter primo de Lenssf'ee:r, secundo het ijshockey CÏe trek-. pleisters zijn? •. ,'. , .. · · . · . · ·. ·. · , ,, · · .. 
dat· ziüf's het duó, Bosman-Va.il· Gijn aan _de bridge taf'el niét · . •- : . ~ ~ . ' --· . ; . ,, . · · onverslaanbaar z_ijn? :_ . ,/ . -" . . 1 . • • • , . -· , 
dat' de Pé-Pé .een îjshockey-tournoo.i. heeft. aangekondigd ·met.·'. 

• als eerste prijs eèn WeeJ; ~peren Op een drijVf!l1d,e ,ij S- ;' schóts '- ;,. ·~ :· · .-. ··-t. ~ " ,. ''. , •. _ --~ .- -·. . . _. .. ~_ ~ .. • . . . . . t \' - • . ,. • ". • -----~ - ." 

TE·c·•:e:' N'I'E-rr' ' ._,,r,· , .• ,: ........ ,. ,;>•P '' ' '' ..... ; ,: '' . ' ... ' . ,, 
In hêt cluborgaan van N,À. è., de Nae-Klok, sCbJ.-ijf't V, (- Ver-:-

' \ 
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/• 
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- 226 ----- ---------:----------------------=~--, 1~~?) Ott.8.·.~·-"_ ~ · ; · :f: . .-., ~. · , : -.,-.Vle moeten terug naar de tecJn;iek, Goed~ m8.!l,l" :te.ten y;e aap,. de .. 1 
techniek, van .de, Engelsen' en '.van, anderen tot voorbeeld nemen,··ïi::r'ö een' "bai technisch behooriijk te. kunnen sto:ppe."1, mee ;i;f , . f, _,.ne111en.' \'U"a.f te geven z;i.j21 we;er.nog niets Ue .moete:'l die tech- , niek aanleren, waarbij de enè.hand&ling als het wa.re j,n en met, d,e a_udere ~amenvloe:i,t, _ wearbij · dé,',licJ:iat!llábéheërsi.-iz eit l:i,.... · , çl;mamswendi.:igeli .naar all;" zj_jde11 mat de baltech..'liek één. e..'1 een' o:iidcolbal'.r: g\)heel uitmaken,"·· • ;te he·& n:!,e·h j)l,;,st dé ;tec!ntlsch geschoolde· speler, die het spel. zo ·aantrekkelijk weeb te maken, Hij stae,.t tij4ens ne \ndsj;rijd • niet hulpeloos rond. te kij,ktq alsç,f' hij te~=s or:t hul:::, w;il · ga.an roè:pe::1; hi.j '{7eet wat bij doen kan en ~oen Zl!,11 • • Als ottde :rotten na. he;~ l,esje; dat lTeder:).,~ndp voetbal in Hu,d-· 1 dersf'ield ·.te incasseren kr,eeg, 'tee..:- gaan hame-r~n op he,t oude aambeeld ,;,:1 op ons· groot tekef:::·t ~n technisch, kibnen wijze::1, zullen wij wijs doen hun ste.:i ·niet verlo:re.---i te lii;tenwegklin;ken in de g:rijq, mist. van dom:ne eigenae.r~id,heid,,.. · De mees·l;ers vermanen, zij wijzen de weg; laj;en wij hu.'t ;i.-ess8Jl. verstaan! • · · · ., •1 

· • P-o 
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L E N S'~ Z J.. KA GEN D A · 
Donderdag 13 Maa..""t: 7 uur Lens· A en l3 trainen in de Hersëhe1-

::itraat. 8 uur, LenEiseniores trainen in de· 
To. Cos·ta.s.1·:r,~t~. 

Z.aterdag.15 l\!aart: Lensers trekken mee me't de Stille Omme
gang in ~s'terdam. Ver:zamèlen .des avonds 
half twaalf., voor de Liduinakerk, Schenk
kade. 

Maandag 17 Maart : Club bij Alsem •. 

TRAINEN. 
öiize re,dactie en, het bestuu.T vinden ·het herhaala:elijk. nodig 
aansporingen te doen, opdat mEm zal trá.inen. Het succes •ran 
onze wedstrijden is daarvan afhankelijk en bovendien vinden 
wij het zonde zoveel geld voor. het trainen uj_t te leggen, als 
dit geen voldoende rendell)ent opbrengt door voldoJ:)nde deeïname 
of niet geregeld O]komen, Er zijn er die de aansporingen ter 
harle nemen en door ge:regeld oefenen de vereiste vaardig.lieid 
verkrijgen. . . ,,, 
Niet alleen op het gebied van de sport, maar ook op het gebied. 
van het leven uorden wij herhaaldelijk aangespoord,tot,tr~i
ning,. Niet minder dan ons aller Vader in de hemel heeft ons· 
aangespoord tei luisteren naar Christus. llij de gedaanteverá.n--

. dering op de Thabor klonk . Zijn stem uit de hemel"Deze is Mijn 
welbeminde fuon, in Wien ik mijn welbehagen .heb. Luistert naar 
Hem~u~ . 
Christus spoort ons aan door de· taal van Zijn voorbeeld. 'Hij 
heeft een werkzaam en verborgen· leven gele;i.dó Hij was zacht

-moedig en nederig van hart en accepteerde voor Zijn deel de 
armoede, de verachting, de ven).edering, dé smart. Wij moeten 
naar Hem luisteren, wanneer 'Hij, tot ons spreekt door de ge
heime· st.em van Zijn uitspraken. Zijn genade klopt .voortdurend 

-..,, ,• 
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aan de deur,van ons he.rt, en,d;r:i.ngt; bij ons aan een be.ter le
ven te leiden, het niet te laten bij een. louter natuurlijk, · 
louter menselijk leven·, dat een J.even is vaak 'Van lichtzin
nigheid en verstrooiing, vaxi routine en gemoonte, ·een ieven 
dat eeuwig hetzelf'de blijft; waarbij a:ltijd maar weer dezelfde 
fÖuten worcl,èn _gemaakt en geen· vooruitgang geboekt wordt in'; 
de· deugd. . 
Om aan zj,jn voorbeeld kracht bij te zetten, heeft. ook Chris
tus zich zware .uitgaven getroost. Uij zijn immers niet 1(I'ij
gekocht, zoals St,Petrus opmerkt,- door goud of zilver, maar 
door het kostbaar bloed van 3ezus Christus. 
Christus roept ons toe: "Le?-": 'yan ·Mijy en de. Vader: ,"Hoort 
.Hem. 11 / 

Traint U dus in het •chri-stelij~. :le;ven! Geest. adviseur 
D, BUIS 

V A N D E E •. C. Q,. · . . ·. ff 

Het is ongetwij felç. een prettige -tà.ak· ·eeh korte bij d:rágë. voor 
de Lensrevue tE;i schrijven met de wetenschap, .. dat-.in, de· natuur ' 
de regen de . strijd met sneeuw· en ij 'i:i heeft a.angébonden. · De 

, tijd, dat het -c,ompetit:Ï:erad_ weer voi8p zal gà.à.n dra,aieh,. kan 
dus niet ver meer zijn, , ' · 
Hoewel de regen "vijand no,I11, van-ons huidige home is,zullen 
•wij slechts door- hem uit de greep van King Thiali' bevrijd 
ku.ruien worden. Voqr deze medewerking zijn we dus bij voorbaat 

. dankbaar. Jle Too ,brandt van verlangen om onze elftallen ·in 
, de s.ter)<:ste samenstellingen het veld iri te zenden~ 
Het zou echter, te optimistisch zijn om de reeds ·voor Zondag 
a.s. een volledig programma aan te bieden. Mopht er evenwei 
gespeeld kunnen worden, dan ·raadplege men, de Lensrevué no • 

. 24 :va.n.21 3anue.ri 1947 •· · · 
. Nu vanzeifsprekend. dé gedachten van alle Lensérs zich weer 

···volledig op voetball-en gaan instellen, mogen wij er nog eens 
· op wijzen, dat de training op Donderdagavond normaal plaats 
.. yiridt. Is het niet verstándig om de spier·en wat los te mal;.ep., 
• ·vo0rdat ge weer, binnen' de krijtlijnen 'wordt· gezonden? · 

Ilonderq.ag j ,l,; is er weer ·vol animo getraind met als toegift 
een partiBtje korfbal, Hierbïj• heeft· vooral Hans Vos zich 
bijzonder onderscheiden, hoewel hij met kon verhinderen, dat 
zijn ploeg -een eervo:tle .nederlaag leed • .Allhteraf bleek, dat 
hij zich op de tong had gebeten en daardoor bioed geproefd had, 

- )' J, . 

.. 
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·:~~:-~-~ :-:.· ~ ~ -... ~ -~::·~~ ~:~~~~~~: .. ::~-~-.~ .-·.:· -:·~·::~{~~~-~~~/: -· !:: ·.-~-~-~-·~~~L ~;~-~ --:~;-::~~~~::;-~:~:·-:~:::::·, :._ :: ~-~~~=-- --: . ~: -~-
·: •-:. hetg'ëèh''na.tuilrliJk-veëJ:vérkléiarde". :·:.; .. :,-"-;-; .. .,.t-,.a , •, • -~ 

· · -(?ok ,niog~'..~tjj' :p.iet ;vetg',)'fèn'.,te. vè:ç-miüd_6J:!-; ,d;',t :wij., iloo:r";a4\Y&-.·
0

, 

__ :~'.'" zïgl_lei~:"-~;de_ tta:ï,J:i.e:r.:: döi>Jf]le,t2-6:w.,emers ::'we.tdên- !l-:fkebeuld~·, . , 
:, ;" ,_ Blf~kbaru,:-~was. h:ijz~l.ï'- hiervan -~ok·overti,.igd1 of v1eet> iemru;id •: . 
_ · , _,_éeri àfidere yerk),ar~ yoç,r liet ro:q<J..ier _dat ons na. a,:fleiop '.door 
--- ·,. ·· • hem werd .aangeboden? ·· . : .. · , --• ,. __ . /, ·._ · - _ . - . ,_-, - .. _ _ _ 
_. :, : In v~;zyp_;J.:g_,op dé __ in.inijn v-orige~revue gepubiièeerde' r~lij~ . 
. _ · . -.. ten.,ond,erstàà.nd" de~prestat:i:es van ·öns', vierdè ·elftal.· - '- -- · 
., .. -- /In het tweede gedeelte·.zullen'de verr:fohtingen vèel:'beter· 

. , :moeten :worden. onr een''.:enigszins .behoorlijk:Xèsultaat · te berei-
ken.- Het kan,. 0 dus•wij:- rekenen ._er op•'· · --·::, ·- · __ , · , 
2e Klasse afd •. F. · ___ . ·_ . · _- . 

· -- ·: , . -V.D. v. 1 - ·" · ·~ - :..". "'"'·-6 ·:.. ... G--· .: "- .:· ~ "::e:·12;. : -c ,,,· ·:· '., ·~-·, .,. _, •... , ..... 
. _ Postduiven 3 _ .. :: .. _·.,.;,7.,_,c4 __ ;,1.-•,2.;•._, 9.:- <--·-·'·':.;;. __ : . .'. , _,,.,,.:_: .. • 

- .... wes't:e~äx-bier, 3.· ·:. 5'· :•-'. 4' .>-::, L ... 8•' _,-è .. , • ·' ·~•- '. ·- > ... - .... 

,. . ·.x:rà.mciburg ,:, '< - . ·_._, ,. 6 _ -:, _-,_2 - 1- ·s / , - • · · · 
~ ., w.;r.;K.:,.-.,,-L:T··,·,6 .. 20· .. - _4. 4 __ ,_._,_.•_;,·. <; 
'· '· Westlandia 3., :~·; c 15·•·- :t. 1.: A ·.:. 3-.: .' · • · --· 

___ , . Del~ia 2. · /" : ~ -,-:; -6- ,.~A J ,2 · 3 '.; -' 4>_. :_..> -'; -' _'_:~ :. :':_ :\_ 
- - · Lenig en ,Snel· 4, ·,·_- 5-- - 1- :.- •1 , 3 , ' 3> ,.. - ·.,-.--- - -·r .... 

1.:, 

. ·-. ~ 

," ...... ,.. >A ' ·• • : • .''' :· ••, '•• .... • > :,, • .... :, ~1. • 
·•, ·,. __ Laakkwartier 6 _., .. .:. 5; ,.~·- 0 1 ·,4 ... 1,--_: : .. ,.EGO··-•_-:'·:- .•. .-.. · --·" 

. · -.- vj''N ; n'E P::f: ~- P )~o .. ,, _ ,. _ ::, •... -.•- ••. _ , .,,. ,,, •• -_, _:. • . ,·,_ . :· 

• De v:t'iendelijkevoorzitter van ·o.ê ·PeprocO"•.· (b;i.jnaam voor onze ' : · 
-_ Pers-:: en Propagandacomlliis_sie) .)fon op 10-lla_,l.rt ~e ret;,•iJa.iix ":•;. 

-- onze· club 'niet 'hàlen en nl3.m zijn toevlucht tot de ielefoon. · 
' ;_ Wij;. die ·de haa.k- opnamen, ·hoorden hem eer~t ·een diepe_ zucht -

slaken:, Toen·volgde met :horten en stoten: gestrand •• ·,.op weg 
·- -· ~ •. piiaar-· i+,_Senî .. _ê ei blubbér ~ ~ :modd~r• ~ oglibb·8l':·· ~ • ,:7· ·.··.: _- .•·, -.. .. ~-- .... -_..: ,, 

.. :·- Wij troostt;§m hem met de_-mededeling, _ dat _zijn com,mi;,sie: meer · 
•. :'· ·sÇhipbreukelingen tel<].è gezïen de zeè;r-_ ·magere vertegen't-.90:i::é!-ic. 
:· - g:i,hg-v:an· deszel:fs. lèà.én. ne·.sècretaria lag' te -bla:f:feri: onder' -, 

• •• :
0 e,:ii-i d;J:-achiwql :en aè peimingmeester sch~en::nog niet aan,het 

_ _ ·. · ,-- Cihtdoèiingsproc es te ktin..-rié1f- wènnen. -Geiukkig .maakl;e de.·'meèst , · · ·. · 
- . ' - ~iëb.t\e;~,"lhan ·ifü.h,ae·,?~?é.'oo.or~_z:ïcJn· a,µiwez~~i<1: yiee~'-: ·.· 

.. ' .. :y~é~ geie,d,•ï•io"At'de _schaal ~qch,in ~yénwiçht bJ,eef-•. • -:·:•·,· -., · ·• 
. _·\:m,,~ dè ~eer,:P.rà.a:ld:er:,W>ê'"'.~él,~-· iµ:eu"!,S? ,J(l-,.-_-over· .de qtil;I.e Om- ' . 
-;}, gàng!.-'.D\!: adspira.nt-:-deèlp.~ers 'diene;n }iet yolgênd~ t_e,wet_è!n;· • · · 

:~·/':.';1~•-.D~ .J.i~s~s:Sw0,rd~h~om.;l1;:,q- uu:r·:y~a,pht::YOQI.'}-~ :1-:\,i!~Ü'."i:°: ·· . 
. : .. . :;~_),~k,-_ pene~è~·~ __ ;-.· __ .-·:t;~-~.~·:/_"':·.~--;·-;:_~, :.>~: ... -.-.i~.~: .-·~:·;,•.~- i_:·:~=.·· :~ f .. ·.?.- ,.g. 

'2e •. 'Ret · Lof, bègilit êiin 11·~·45 ti'tp.'.: ·•"- , · · ' ' 
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;e.' Men kan ,van 10-,.14_ Ma,art. bij, Làndeman, Groenma.-rkt, · een .. - spoorkaartje lfüpèn~ 'Men·vrage,,voor·dé -1e g:i:'o.ep~ . 4e.- Wie nog geen J.id is ~ 0:e stiJ.le -Qmga;rig, moet zich. eerst bij de hoel<háruiél 'Góvers laten inschrijven,, vbor hij het - -spoorke.a.rtj'e gáa.t koven. . . ·,' ;, : . • . , , , 5e.- Het- j,s nie.t' verstandig te wacht.en .tot :\let· laatste moment. To-t z6-ier de mededelingen -v~ de Plh:I?é._ Wij \roég~ ·er ~ onze kant onz.e we3.éiemeende wens Vor;,r -een goede' reis 1;1a.n toe. En inogén. zij, . die naar dé _HeiJ.igé Stede optr-eklcen çm Jezus in Zijn ~:(biddéiijk Sa.era.ment te ere1:1, oók even tijc1 vL~en om dé. 'J:,eJ.angen van: _Lens -en de Lensvi-ienden Jiij Oll2;e goddelijke Zaligmaker -aán te b'.;vëlen. , - . · · ' ·: · P~.-i; ., 

U I T H E T J U N I _ 0 R E H K- .A. M l'• ' . .-Het is_ goed te begrijpen, jongens~ cl.at jullie .wat orig9dulciig _ worden, nu je verlangen ns,.ar een fris partijtje voetbal zo . lang op de proef wordt gesteld. Mei; oµs, leiders, is het. nie:t, anders. Ook wij sta.an in -lett!ll'lijke zin te :popelen om het bruine monster, dat voetbal heet, we~ over de groene ·vlakte_ : te zien rollen. Maar jullie en wij, moeten helaas nog mee:r geduld hebben. -Ga ma.ar eens, als je lust hebt, hier en daar een kijkje nemen o:p de vèld~, · ' , . · ~ . . - · · · ' -Nu hebben·we·ae ·Jongens ·van .A. en 1l llo;ndércl.ag ó, Ma..µ-t Wed(!rom . in f'elle strijd bez:ig ·g<JÄlien om ·elkaar: de overwinning _bij ·11.et _ inmiddels bero·8ll!a: 'e,eworden zitvèetbals:pel te betwisten~. _De· volgende we·ek zulleh _\'lij de uitslag er 'Van vermelden. Ifu. wil--len we eve'.'l ·spreken óver he·;; prijzenswaardige voorbeeld v-àn Jan ·van L-11..,èmbuxg eri Jan de Roos,. die' zo trouw en zo serieus · de.wekelijkse oéf'eningèn volgden. De heer N.Scliouten -was Donderdag j ,1. als be!3tuursaf'geváard1gd.e aanwe;üg om beide "zil-' ver-lingen11 te compliment ere.>i~ Zij ontv:L>Jgen ieder een. passend.- · aandenken. & was ·,; eel -en· hartelijk f!.:p:plaus. En: .de mee jabilarisll en toonden zich zEier · ontroérd; zelf'. vonden zij hun-trouwe opkomst ··niets bî.j zonders en vanzelf'sprekend. ·.lfu~ daa:r. hadden zij· ind'erdaad. gélijk in. Op }:lun _bel,lr:f;• .nodigden 'zij 'hun vrienden uit. ·een hçi'eraá,tje 'aan te .hef'fen_.op hun leider;. de heer JmdJ:-é va:n: Ruf'f'eL ?;élclen,werd .:·~o oprecht gejuicht. Voor llll.J-1s het- 'èen -t<3lke'ns' h~euwcl.e _-i:r~e te zien hoe eensgezind al) èlke'fynderda.g v/or_dt aangepakt- door de J.eider--en. de_ jOIJ.€6lui~- .baar wördt op''d_eze manier n:Let alleen. gewerkt ---~ •.. 
" . 

, 
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lichaamsontwikkeling/ ma.ar -ook aan káràltj;e:rvo:rmillg. ·Het is 

· "of iedereen beseft; -dat hij ·ziclizelve. moet vormen, ·hetgeen .. 
ook inderdaad.het geval is. Laten w;i.j" zo voo:rtgàan! 

· Voor d.e and.eren - die _d.us · niet tot A !'\<'- B beho:r;en ..,. hopert wij
in de volgende :revy.e een p:1:e.ttige mededeling te Juw.nen plaat-

~ sen! . . . . . . . . 
P. J. . .: 

VARIA. . . ·· . , . . •. 
Op 20 Ma.aJ:t a.s. zal het· 12½ jàa.r geleden zijn; dat de heer 
en mevrouw Bep Janssen--Van·. ~elen zich in ):let huwelijk Ve-J;- , 
enigd.en. De b:ruid.egom is, er,·een uit Lens 1 ··oud.e garde, die in "" 
zijn glorietijd. zijn mannetje stond. Tb.al:ls is hij · om zijn · . · 
luid.e eri opwekkende aanmoèdigingen een graag gezien supporter, 
Lens viert dus het kàpe:ren feest. mee en. uenst het b:ruid.Îlpaa:r 
en de kind.erën van -harte geluk~- ._ , · . · . · •. 

· Tonny van fuxe;1ib~i verhëugt i~;h de Le~:re~e. in. zij.n Ïranipe-- · 
· ment .. te .. hebben. ontvàngeti. ·nê :p:restatïe.:va., b,:roe:r .)'an. v:i,ndt 
hij wel ·neel-net'jès, ma.ai toch eigeniijk. wêer•-niets bijzon

,à.ers: . het is. immers een ·tuxembu:rge:r en d:i,e heeft alles voor 
'zijn club. over .• ·· De bemerking over de Ramblers. zit hem dwaxs, 

, · ~ _tóc:ti )l:ri_jgt. d.ê ;red,acteµr ~·. zijn v:r:ouw; het Lensbestuu:r 
en alle Lensvrienden zijn hartelijke groeten. Ad.:res.: Sold. ✓ 

.A.:v •. Luxemburg, 2 K.s.I. Stafcoll)pa.gnie, kaip.er 24 Ha:rsk?J]lp 
(Veluwe.). . • · .. ·. • ·. . . •• ... ,_ . , 

OUDE LIEFD'E. • 
.Aan een lange brief vaii ons- oud;..juniorlid. Joost Bón, die :reeds 
j~en in B:raz, ilie woont, ontlenen: we· het v'óigende: A1li ·u eens 
met mijn vrouw kon p:rat·en (Joost ;i.s •met een Braziliaanse g&
t:rouwd), zou U ho.ren lloezeer ik. heimwee heb. Heimwee naar . 
Holland? O, néen1 ma= heimwee :riaax. mijn: schoonste jaren.Nog 
voel :ik de natte, koude middagen, voel ik mijn blaumvit uni
form. De lust tot spelen stuwde door je lichaäm~·. Ik"'ben ·nooit 
een goed voetballer géweest, _doch slechts ·een zwak spèl.er •. 
Dat gaf echter niets, want' fä: geloof: niet, dat'.,er llén'.:spel.er 
zich gelukkiger voelde dan ik. Herinnert U zich nog, da;!; ik 
op de te:rugweg van mijn ·eerste match bijna niet tegen· de wind 
op kon .fietsen:, zo moe, als ,ik was? Zou·U zich lo.umen he:rinne-. 
:ren, dat ik ontbrak pij een of andere wedstrijd? Uren lang 
vertel ikmijn vrouw over Lens, over de le~de:rs vaI1 onze elf-

f 
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tallen •. Wat ziJ voor ons deden, kan alleen God vergelden, 
wat Hij ook zeker (!.oeh zal •• ,.•. 

Ponta Grossa, .:Parana~ 

T O I L E: T' · . M A K E N, . 
Toen eind_Janµari een voetbalgTage_klant onze voorspelling 
vro_eg omt:r.ent de dag, dat de -roetbal weer over de velden zou 
rollen1 hebben we een zeer profetisoh gezicht gezet en onze 
vragensteller aangemaand geduld te hebben tot de derde Zûn••· . 
dag van JJaaxl;. "Wat een pessimist! 11 was to en het bescheid. 
Nu biijki; echter, dat we zelfs nog wat to optimistisch zijn 
·ge17eest; want het lijkt momenteel niet mogelijk, d.'l.t het pro, 
grammavan 15 en 16 Maart op· deze data zal wo:::-den afgewerkt~ 
Maar wei wo:cdt het tijd te· o.at,wa.ken ui:t de winterslaap, want 
het wordt. lente. Dan verdwijnen ijs en sneeuw, .da.'l breekt de 
zon do= met volle kracht, da.ii piept het jonge groen uit tWijg 
en knop, dan •• ,ja, voetballer, dan komen je sp=tattributen 
weer vo.o:r: de dag! Heb je daar al aan gedacht? Hoe zien je 
schoenen er uit? En je broekje? (ze zijn wee.'t' te koop, de 
witte voetbalpa.ntalons ! ) En is je shirt zonder scheuren en 
gaten? 17e rekenen er op, sportmakker, dat· je er aanstonds 
weer toonbaar uit z-.i.lt zien~ Je ej.gen goede naam eis·!; dit. 
En de eo;r.- van cnze club Lens voJ":dert het eveneens.,. 

p.,J. ---------------·--· 
W I S 'I' ·u •• ••. 
dat sneeu,vvoetbal te zijner tijd ook in Lens zal worden in,-. 

gevoerd? ... 
dat de pupillen Gerrie Deckers en Pete.i:- Dekker zich ei:- al 

heyig in trainden? (terr.ein: ]ll.ltonstraat) 
dat ook Gerard Lam en Han Kuyper op dit gebied gro·l;e presta; ... 

ties ·1everden (terrein: OJ/ het he:L<,je). · 
dat Piet van der Broek en Tomiy Urbanus met hun slede achter 
zware vrachtauto 1.s de :r:'Jistige omgeving van Vlierboomstraat en 
Amandelstraat onvéilig maakten? 
dat een zeer graag gezien bezoeker van de club bij gebrek aan 
een schoon overhemd.het enigszins smoezelig dito met een hoog. 
gekraagde tz.ï.i bedekte? · 
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LE N S 1 z A KA GEN D A •.. ' 
Donderdag 20 Maart: Lensseniore~ trainen vanaf 8 uur in .de 

Zaterdag 22 Ma.art; 
Zondag 23 Maart : 
Woensdag 24 Maa.rt: 
Maandag 31 Maart: 

:oa Costasträat. Lensjuniores trainen van-
af 7 uur in' de Herschelstraat. · ' 
Bep en Dien'Janssen vieren hun koperen 
huwelijksfeest. 
Lens 0-D-E 
Lens 1-2-3-4--5-i>-.A,..B 
De eerste c.lubavond in Lente 1947 
Geen clubavond Wegens de Goede Week. 

V A N D E R E D A C T I E: .. 
Het ziet er naar uit, dat de redactie voor dit nieuwe llllllllller 
van de Lensrevue "een reuze lijn" zal hebben. Werden de sa.
menstellers gedurende de wintermaanden, die dit jaar hun fris
se naam echt verdienden, niet al te rijk gezegend met inge
zonden stukken, de laatste weerberichten, die van lente en 
·zonne .schijn spreken, hebben hu,n, heilzame invlo,ed uitge9efend 
op de schrijverstalenten in onze gelederen. Wel J)U.ildeAonze 
bus niet uit , zoals· dat heet, maar met grote vreugç.e ontvin- _, 
gen wij de bijdrage van Troubadour, die de lier liet rusten 
en naar het klokketouw greep; van Jan Knut, die met een wijs 
idee voor de dag. komt en van de aanvoerder van Lens A, die ~ 
bijna openbarst van uitpuilende ·s:portlust. 
Wij laten' onze -v:rienden graag aan het woord komen, maar kun
nen niet nalaten eerst uiting te geven aan onze blijdschap 
voor dé joyeuze entrée van de lente·. lfu. de winter uit het 
land gebannen is, Z!Jf het niet lang meer duren of Lens is . 
weer ••• een voetbalclub, een club. dus die voetbal speelt, tot 
vreugde en gezondheid van de b"eoefenaa.rs en de toeschouwers. 
Velen hebben er 'reeds lang naár verlangd. '\l'elnu, als weldra 
het fluitsignaal klinkt, zal het raak. zijn. 
En nu. presenteren wij onze lezers eerst: 



Geachte Redactie, 
Het is in de nacht van .16 Óp 17 Máart. Buiten giert de storm 
en zijn bulderend lawaai houdt mij uit de slaap. Het is ver
velend en mijn wazige gedachten zoeken verstrooiing. Zij ko
men natuurlijk bij Lens terecht en bij de redactie van ons 
orgaan. Ik heb ze :immers twintig :regels beloof'd, eigenlijk al 
lang geleden. En nu begint mijn geweten te kriebelen: vandaar 
dat ik de slaap des rechtvaardigen niet vátten kan. Met een 
ruk spring ik rechtop in bed en knip het nachtlicht aan: het 
is kwart voor twee. Een"wi.'ldruk doet het huis beven, E:U de 
winter uaait weg! zo. denk ik. filmt U geloven, dat deze gedach
te mij ,"Iarm. maakt? Want. ik denk aan de club, die bij ijs en 
sneeu-w slecht gedijt, maar m>. weer een goede periode tegemoet 
gaat. Het geeft mij inspiratie voor de toegezegde twintig re-
gels en, ik schrijf': · 

LETu'TEROEP • 
· :C:cort, hoort de wekklok luidt ! 

Heer Tb.ialf's tirannie is uit! 
Vfeèr gaat het voetbalspel beginnen. 
Lens gaat sporttrof'eeën winnen, 
nm gutst de zon ·weer op de velden 
Haar goud.en licht; zodat· onz I voetbalhelden 
Hun sterke kracht weer tonen. gaan 
Op de met gTas begroeide baan, 
Waar nog slechts korte tijd gelegn 
Lens• sportlust diep begraven scheen. 
Reeds hoor ik winterstramme botten kraken, 
Reeds zie ik het eerste goaltje ma.:[cen. 
Reed.s ijlt de vleugel langs de lijn, 
Waar supporters aan het juichen zijn. 
Ik weet wel: al wat ik = zie 
Is nog geen werkelijkheid, slechts fantasie. 
:Maar toch, ik sta hier niet te dazen, 
Reeds stond heer. Vink de ballen op te blazen, 
Met lucht uit eed 1le longen, 
Zodat de ballen bijkans sprongen. 
Blau,roit, speel op dan, sterk en stoer 
Ilc luid de wekklok, ik ••••• 

TROUBADOUR 

Vervolgens vragen wij de speciale aandacht van alle seniores 
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voor wat onze vriend Jan Knut voorstelt: nl. een echt demo
cratische manier van immen opbouuen. Hatuurlijk is onze brie

. venbus beschikbaar voor het in ontvangst .nemen 'van de bedoel-
de antwoorden. -

. Wellicht is Jans Opinieonderzoek ook eens te proberen in zake 
de clubavonden. Deze worden weliswaar niet slecht bezocht en 
zijn voor de vele aanwezigen (heden ongeveer 30 man) een ~e
vensbehoefte geworden, maar we missen toch nog teveel echte 
goede Lensvxienden. Luisteri;,hier is: 

' .OPINIEONDERZOEK. 
Gedurende_ de laatste tijd is de volksmassa verschillende ma
len over belangrijke onderwerpen geinterviewd, bv. ten aan
zien van de grenscorrecties t·.issen Hederland en fuitsland 
enz. Men noemt dit ·11opinieonderzoek. 11 

ik heb mij wel eens afgevxaa.gd, ·of dit opinieonderzoek in 
onze vereniging niet ten Öpzichte van dê training zou kunnen 
worden toegepast. Misschien dat het bestuur en de elftalcom
missie hieruit waardevolle gegevens zouden kunnen putten. 
Allei-wegen en ook bij Lens klaagt men steen en been over 
slecht bezochte trainingsavonden (uitgezonderd dan de junio
rentraining bij Lens) en ongetwijfeld moeten hiervoor redenen 
bestaan. hu bedoel ik niet d:ie xedenen, · welke alle grond Jllis
sen en zo gemakkelijk worden aangevoerd als: geen tijd, geen 
interesse enz. Zij, die met deze verontschuldigingen sa.nko
men, zullen wel nimmer actieve belangstelling voor de training 
aan de dag leggen. Maar er zijn misschien nog andere, niet 
bekende redenen, '17elke sommige leden van de training a.f'nou
den • 
.Aangezien de sneeuw- en ijsperiode voetbal de ·komende week. 
nog wel onmogf/lijk zal maken, fs het misschien niet ondien
stig deze komkommerperiode te ·bénutten door een opinieonder
zoek over de training onder de seniorleden te hotiçlen,vooral 
daar de zomertraining weer voor de deur staat. · 
Wat dus te doen?_ Ik stel mij. voor, 'dat ieder seniorlid per 
omgaande per briefkaà:rt de Yolgende vxagen beantwo_ordt: . ' 

1. TI'enst gij te trainen?. 
2. Welke avond hebt gij daarvoor beschikbaar? ! 

3. Zijt gij bereid de trainingsavonden trou'l7 te bezoeken? 
4. Indien gij niet wenst te trainen, wat is daarvan de reden? 
5. Verkiest gij training onder leiding van een eigen vereni-
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gingsman of door een outsider (trainer?) 
6. Welke vorm van training verld.est gij: techniek. tactiek:. 

theorie? · 
7. Wat ma.rikeert e:r u.i. a.á.n de training, zoals deze gewoolllijk 

wordt gegf!Ven? 
s. Rebt gij misschien idee~, welke de t.ra1ning a.a.ntrekke~er 

kunnen maken?· 

.Aan de sla.g,heren! La.at het sunces da.verend zijn. Ik stel mij 
voor, dat. de redactie ga.ama bereid is Uw antwoorden ~ ont
V8J:lg8t te nemen en wie weet wat er uit deze eng_ullte na.ar vo
ren komt. JAN XNUT ----------------------'-· ----
En dan Jan van Luxemburg, die ons het volgende schrijft: 
Als ver,r •••• katten lcwa.men de jongens aangelopen, allen met 
het doel hun ledematen te strekken. Et- waren weer enige nieuwe 
gezichten te zien o.a. van Rll.dy Wilstefeld, die uit.gedanst 
schijnt te zijn e:m. Dick v.Beek, die het allang goed vond, dat 
er geen kolen waren op school. Alleen waren er minder jongens 
van het B-el:ftal, ma.ar dat mocht niet hinderen, daar we toch 
goed getraind en gevoetbald hebben. 
De training was weer even goed als anders. Na enige tijd be
gon de wedstrijd. \Tie zou. ei- winnen, A of B? Van het bègin af 
werd er goed aangepakt vooral door het B-elftal, dat verstërkt 
was .met A.v.Lçioyen en A.v. Ei.tffel, _zodat het al gauw 1-0 voor 
het B stond. 
Na enige tijd, terwijl de beide keepers hun ''kunst" moesten 
laten zien, kwam het 1 e doelpunt voor Lens A 1-1. De volgorde 
v.i,n de doelpunt-makers weet ik helaas niet, maar wel weet ik, 
dat v/h k-elttal de doelpunten gemaakt zijn door: F.Bouwmees
ter, Demayer, R.1/Jüstefeld, J.v. Luxemburg, J.Linnenweever. · 
Relaas kan :ik niet op de naam van de 6e komen. Nu. verder met 
de wedstrijd. 
Lens A was niet voor de poes en kwam opzetten, al ga.uw was 
het 2-1, 3-1. To:en kwám Lens B weer o:p en maakte }-2. Dat er 
spanning :in zat snapt U wel, want beide e:;i'tallen wilden win
nen. Lens B, omdat ze mg niet gewonnen hadden en Lens A,omdat 
die ongéslagen kampioen wilde worden •. Lens A wist wat ze kon 
en vond het nog niet geil/Jeg. Al ga.u.,7 wa.s het 4-2; 5-2. Maar 
toen kl'lam Lens B los: 5'-3; 5-4. Toen Lens A weer 6--4. Onder 
hevig gebrul ma.akten de jongens va.n ,Ta.n de Roos 6-5 en daarna 



- 237 -

6-6. Nog 3 miJm.ten spelen en het einde werd gefloten. 
Nu nog even de totale stand: 
Uitslagen · Punten A en B 
1 ,redstr. 7-1 1e wedstr. 17 · 1 De punten zijn lll8teen op-
2 11 12-5 2e 11 • 39 6 geteld, dus bj_j elite wed-
3 11 11-6 3e " 60 12 str. staat de totale 
4 " 6 -6 · 4e 11 71 23. eindstand. 
Hiermede •ga ik weer eindigen, hopende het -rrederom goed ge-

• daan te hebben. · · 
J.v. RJXEMBURG 

De iJ:lzenders verdienen de oprechte dank va.n de redactie,qie 
Illl de diverse. commissies hun woordje laten doen. · RED. 

PROGRAMMA SENIORES 2 ? MAART 
2.00 uur: Lens 1 - B.T,C.1 terrein 1 lokaal 1 

12.00 uur: tens 2 - Zw.Bl.2 1t 1 .. • ,Il 1 
12.00 uur: Tonegido 3- Lens 3 Voo:rb. Leidsendam 
12.00 uur: Lens 4 - Westerkw.3 terrein 2 lokaal 2 
2.30 uur: Lens 5 - Vios 5 Il .. 
1.15 uur: Lens 6 - Rijswijk 7 Il 

PRO G R A·:M:M A JUNIORES 2 2 
. 3. 30 uur: Lens C . •- Oosterboys 
2.30 uur: Lens D - Wit Blauw R.K. · 
3.00 uur: Velo - Lens E 

Z O·N DA G 2 3 MAART: 

2 Il 2 
2 Il 2 

MA.ART 
terrein 2 

Il 2 
wateringen 

12.00 uu:r: Graaf W.II Vac - Lens A Roggewoning 
12.00 uur: Lens B. - G.D.S. · ·terrein 2 
Voo:r volledige opstellingen en pro~.=s=m=m::.a_;z::.:i::.:e:....::L;.:e::.ns::.:r::.e.:.vu~--e:..· .:;N;,:o..c.•.c...,24 

UJ:T HET JUNIORENKAMP ., 
~e Donderdagavond training mag zich, zoals :reeds eerder ge
meld, verheugen op een steeds 1ioenemend aä.:nta.J. deelneme:rs. 
De laatste keer werd waa.rempel een record gevestigd met een 
aantal deelnemers van liefst 23! ! Een heel A,-elf'tal + · enige 
reserves waren a.ä.nwezig w eveneens de vaste kern van Lens B 
en enige jongere spelers, die reeds vanaf de· .aanvang de tra:î.,
ning hebben bijgewoond. Zowel voor mij a1s· voo:r jullie,jon-
gens, is deze Donderdagavond niet alleen gewo:i;-den tot een 
pret'tige t-rainingsavond, het is een vare feeatavOnd geworden, 
wàa.r iedere deelnemr ,in de loop van de week lumk:erend naar · 
uitziet. Wij sam,m hebben dit bereikt door een juist begrip 



_ _-?3.;;,.8_-___ ~--------------------
te tonen voo:r: de "goede zaak" en doo:r: de hechte vriendschap, 
die tussen leiders ene:r:zijds. en jullie is ontstaan. Laat echter 
deze feestavond een genoegen blijven! De laatste kee:r: was "het 
= en dan té :r:umoe:r:ig, waa:r:doo:r: het =ttig effect ten dele ve:r:
lo:r:en d:r:eigt te gaan. Juist de vó6:i:-training is het voornaamste · 
e1 moet ook het beste worden uitgevoerd. Ilc weet ,7el, dat zit
voetbal veel prettiger is (ook voor mij!) maar met zit-voetbal 
alléén bereiken wij in de a.s. 2e :r:onde der zomerco;;;petitie 
waarschijnlijk nïet wat uij verriachten. Daa:r:om~ jongens, laten 
mj afspreken ook aan de vó6:r:training onze volle aandad1t te 
besteden. Dus minder :rumoer en dus •• ,mee:r: plezier. Tot a.s. · 
Donderdag dan. A, v. R. 

, 

P.s • .Armando Haasjes uas Donde:r:dag 1,1. de 25e keer op de t:r:ai- . 
ning, Bl'.'avol 

LENS A: J,v. Melzen:,J,v. Luxemburg.,A,Raasjes,,F.EouTimeeste:r:,,. 
R.Wüstefeld.,F.Demeyer.,P.de Leeuw.,A.v. Looyen.,P.v/d Valk.-, · 
A.Roefnagel,,R.v. Eeek,Res: J.Roodenrijs,,W,Ke:r:vel.,J.Linnen
weeve:r:.,R.Eecke:r.,U.v. Elijsuijk. Leiders: J,Ualsteyn,;E,Vink., 
J. Go einans. Sarnenkoms t 11 , 15 uu:r:, · 

LENS E_;. U,Gelauff.,J.v. Rijns,F.I\:llders.,A.Speelmans.,w.y/d 
Steen. ,A.St:r:ous. ,M. Semeijn.,L.v/d Ual, ,T.Heydra., c.Eon. ,P.v/d 
E:r:oek. ,r.."s: S. Vloemans, ,M, Villk.,J ,îlall_aa:r:t ~ Leider: A.v.Huffel. 
Samenkomst 2.00 uu:r:, hoek VreesT1ijkstr. Leyrreg, 

LE!lS E-C-D: Mochten de \,edst:r:ijden op ons ter:r:ein -a~s. za:i;er-• 
dag en Zondag doo:r:ga.>ig vinden, dan uo:r:den de betrokken spele:r:s 
van het E-C en D elftal minstens een kl'/artier voo:r: de aanvang· 
van de uedst:rijd op ons veld verwacht. Opstelling der el:ftallen~ 
geschi.edt door de leiders. Leiders: voor E: P,Juffermans.,w. · 
Visser SI:'. en J,v. Liempt; voor Lens C: J,v. 'Jhssem.,F.r-.v. m
xemburg; voor Lens .D: P,Juffe=ar>.s en U. Visser ~J:: Controleer 
eventuee.J-.~d de a.fkeurinisslijsten! ! ! ! 

V A N D E E. C. O. :· 
Teen ik Donderdag j ,1: de zaal in de na Costastraat binnentrad, 
moest ik mij even de ogen uitwrijven. 
Maar aldra uerd bevestigd hetgee:ii mij die dag al enkele malen 
was gebleken: "het dooit". Ja, ook de Lens ers -waren ontdooid, 
Het dubbele van het aantal Lensers, dat no:r:ma.a.l de training 
bijuoonde, ua.s aanwezig, Iat -was een p.rettige verrassing, die 
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het beste voor de toekomst doet verwachten. En wie heeft er 
spijt van gehad? Ongetwijféld niemand. Volhouden nu in de 
nog resterende weken. · 
lk kon dan ook niet naláten om Zaterdagmiddag naar het Zui:... 
derpark te tijgen, om ons Lêoohome te bezichtigen. En na ijve;,. · 
rig speuren ontdekte ik zowaar enkele graS!)rü,tjes, welke 
zich reeds door de wateI'- en sneeuwmassa 1s hadden,geworsteld 
en zich in de flauvie zonnestralen· koesterden, ten teken van 
de naderende lente. Jle tijd dat ook wij ;;eer op onze weide 
kunnen ronddartelen, kà.n dus niet ver meer zijn. Nog enkele 
dagen zonneschijn en het leèd is geleden. Het verdient aan-. 
bevelÏllg om deze week ijverig te speuren naar de Lensrevue 
no.24, waarin het volledige I<I"Ogramma is opgenomen. 
Hoe het ons Se en 6e elftal tot heden vergaà.~ is, zal U uit 
onderstaande ranglijsten du:i'.delijk Trorden. Van het' Se elftal 
!runnen we zeggen dat het zich niet onverdienstelijk heeft ge
weerd. Zes punten uit 6 wedstrijden, en de mogelijkheid om 
een zeer behoorlijke plaats te bereiken. . 
Het 6e elftal verkeert in de gelukkige omstandigheid, dat de 
rustperiode niet veel invloed op het verloop van de competi
tie zal hebben, omdat deze in feite nog moet beginnen. Tonny 
Vester en zijn volgelingen hebben nog maar 17 wedstrijden 
voor de boeg. Even rekenen! :ar=. wat krijg ik het wàrm! ! 
4e KLASSE L: 4e KLASSE 0: , 
Oranje Blauw 6 6 12 v.c.s.6 3 3 6 
Vios 5 5 4 1 6 Dmo 6 4 3 1 6 
Kranenburg 5 6 4 2 8 Rijswijk 7 5 2 , 2 1 6 
Westla.ndia 5 5 3 ..; 2 6 Westl.6 4 2 1 1 5 
Lens 5 6 3 3 6 1s-Gravenz.3 6 1 2 3 4 
Vogel 5 2 1 1 2 Vios 6 2 1 1 2 

. Spoorwijk 5 4 1 3 1 CeÏeritas 6+ 2 1 1 1 
v.n.s.5 5 1 4 1 Velo 5 1 1 
Paraat 5 5 S Lens 6 1 1 

VAN DE pf:.:.p~ 

B.M.T.6 4 - 4 
+Cel er .6 2 w.Î.l'lBtpw:i.t. in mindering 

HUGH 

Hoewel enige Lensers zich bij de stille Omgang hadden aange
sloten bij andere groepen, hebben toch wel een 25-tal van 
onze mensen aan de bedevaart deelgenomen .in clubverband,meer 
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digd ondá.nks kou, sneeuw en regen. ller);waa.rdig dat onze groep 
voor het eerst in de Lenshistorie het voorgeschreven programma, 
niet heeft kunnen afwerken. De voorbeeldige voorbidder liet 
zich ondanks tijdnood niet overhalen om te .gaan "stomen", -
Begrijpelijkerwijs gaat op 31 Maart de cluba.vond niet door in 
verband met de Go ede Week.. · ,. · · · PE-l'fl · 

TRAININGSlIDI'HODErT IN DE IERSE VRIJSTAAT. 
Doelverded_;i.gers trainen door het vangen, stoppen en Ver\7erken 
van lage \lll hoge ballen; het plaatsen van doelschoppen; het 
werpen van de bal met linke:t'- en rechterhand naar aangegeven 
punten. . 
Achterspelers trainen door het spelen van de bal zowel l:illks 
aJ..s rechts; het a.:fuemen; het koppen; v:rije schoppen. 
Voorhoedespe~ trainen. door het geven van goede passes; het 
schieten met beide l?enen, het koppen, het "switchen"; posii;ie-
spel. 
:D.Iiddenspelers trainen door het samenspel; het ingooien; het 
koppen; het opbouwen van amrvallen; het afslaan van a.f'vallen. 
Voor allen: schijnb81'1egingen; het onder controle brengen en 
spelen wn-moeilijk. toegewÓrpen of geschoten bállen; d;t'ibbelen, 
springen en vallen; uithoudingsvermogen lichaamsoefeningen. 
Zo vertelt de Sportkroniek. TTe hopen er de volgende keer meer 
van af te drukken. P.J. 

ODE AAH L::EMS •. 
In heel de wijde wereld 
Is veel wat schoon is,lief'. en goed,· 
Maar in heel de wijde wereld 
Ik slechts l3én Hollandje ontmoet. 

In heel ons lieve landje 
Ree:f't men veel moois te·billn, 

· M:lar in heel om lieve landje 
· Is slechts Mn Den Haag te zien. 

In heel die schone' stede
Lee:f't menig goede mens, 
Maar in heel die goede stede . 
Is niets zo goed als Lens. TROUBADOUR 
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Donderdag 27 Ma.art: Seniores trainen vanaf 8 uur in de .Da Costastraat, junioren trainen vanaf 7 uur in de Herschelst:raat 
Vrijdag, 28 ~: Lens D en E traint om 7 uur in' d~ Herschelstraat ... 
Zaterdag 29 Maaxt: Lens G-l)..E.·' \ 
Zondag 30 Maart: Lens 1-2-3-4-5--6-A-B. 
Maalldag 31 Maart i Geen o.lubavond wegens de Goede îie.ek londerdag 3 APril: Geen trainillg voor de Juniores 
V A lf D E R E D A C T I E ( Ó:p de v:i.n(;ers g~tikt) In blanke Ol,schuld namen wij in ons vorig !lllll!Ller enige regels over uit de Sportk:ronie_;t; nl, over trainingsJJ.ethoden in de Ierse Vrijstaat." Zij bevatten enige nuttige aanwijzingen, waar de voetballer met s~iéuze pla.nnén wel wat van kan opsteken. L'1.te:ressanter evenwel voor de lezer is wa'c i:.i het betreffende nummer van de Sportkroniek aan ons citaat voorafgaat, zodat. wij beloofden méér uit het artikel over te ,_neraen. Nu ontvingen wij echter een schrijven uit het o,tficieel orgaan van dé K.N.V.B., waarin onze aandacht gevestigd werd op het "Nadruk Verboden", waa:r:.nee de· overn!\llle van artikelen ,uit de S.K. is. geblokkeerd. _tie !Jtonae~'l even perplexed, i:ia.a:r vonden inde~ daad de twee woorden in de kop van het sportweekblad,nog wel ·. vet gedrukt in duideli;jke hoofdletters. ··En toch waren ze ons nog nooït opgevallen. Hoe bestaat het? Ogenb;I.ikkelijk ontwaakte onze speurde:r;,zin. Ma.ar hoe wij ook zachte:~ in. de vele organen, die in de loop der, dagen in onzè bus· glijden; nergens hield men zich vast- aan het aut eu:rsrecht. · · . i . . .De S.K. hee:t::t echter het recht zijn zaken op eigen wijze te :regelen. Wij bieden de r.ed.actie onze :excuses aan, ook voor de voorafgaande keren, dat wij uit haar geestelijke rijkdommen putten, zonder dat zulks door haar werd bewe:r)l:I; • Wij waren ons niet bewust van, dat we aliks. doende de :rechten van anderen 
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aa.nxandden. 
Het zij ons vergund hie:r nog even een verlengstuk.je aan toe 
te voegen, Dat de S,K. zo zuin:j.g is op zijn lectuur, vind.en 
wij eigenlijk wat v:reemd. Eet kollit ons voor, dat de voetbal
sport e:r bij gebaat· is, als de -clubbladen een eerlijk gebruik 
maken van wat anderen TJ!)t.im en ·schrj,jven. Het is met instem- • 
ming, dat wij in de lî,A.C,-Klok_het volgende lezen: 
-"Het is, voor de sportlectuur van anderen, dat we even 'spe
ciale aandacht· vragen, Waarom zouden wij die interessante 
e.TJ. leerza.Lle lectuur aan onze lezers, in het bizonder aan . 
onze spelers onthouden? Zij zîjn toch op de allereerste 
plaats geschreven om gelezen te worden, Hu· drukken sommige 
sportbladen in de kop ·van het blad "lfadruk Verboden" af. Ue 
zijn teveel leek in de·uitgeversb;rariche om dit op zijn juiste 
waarde te schatten. Zakelijk zal het zeker wel te motiveren 
en te verantuoorden zijn, ofschoon .het voor ons nog de v:réJ.8€ 
is, of dat zakelijk belang daarmede ook Tierkelijk gediend 
is •. ue zouden zo zeggen, wanneer men interessante lectuur 
met bronver..ielding natuu;t'lijk - een journalistieke beleefd
heid, welke nog T[el eens veronachtzaa.L1d Tiordt - uit een an- · 
der blad overneemt, dat dit de nieuusgierigheid naar zo'n 
blad pr:il;:kelt en tot n,adere kennir:rnaking yoert. Dit is ook 
een zake.-ibelang. 11 • ,, 

Tot zover het Bredase blad• Wij zijn van mening, dat het 
góed zou zijn, indien dé S.K. ter u;Llle van de clubs, die 
hun leden graag wat goeds presenteren; ter wille van de spe
lers, lede.-i va.-i de K,H. v.n., voor ,7ie het een sportie;f g&
noegen kan zijn een Gll ander uit het offioeel orgaan opge
dist te krij6._e.TJ. en voor wie f 16.-• een te' grote uitgave is; 
ter wille van ûe juniores, die ook i.-i hun sport naar alle 
riohtiDgen geleid moeten worden; karton voor de sport en de 
sporters zijn kolommen beschikbaar steldE~ Zou7dit niet kun-
nen? . . . . • . 
De huidige. situatie is voor de clubblàden, die een fatsoen
lijk gebruilc wensen te maken van de ervaringen· van anderen; · 
een onnodige verarming en geeft bovc:-,dien aanleiding om van 
de gedrukte tekst toch gebruik (al is dit niet fafr) t.e p&

ken door - en dan zonder bronvernelding - de geest VS..TJ. een 
artikel met eii,;en gékózen woorden te békleden, Hier zal zelf's 
het hei),ig A.uteurs;recht paal noch perk aan k:umien stellen. En 
tooh is in feite! zo 1n toesta.'1.d onbevredigend. Wij doen. er 
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tenminste niet aan mee en zullen - zij het noodgedwongen - onze 
duizend en ee.."'l. lezers op .onze wandelinge.1 leiden naar de sport
parken zonder hoge hekken met "Verboden Toegang." 
Overigens raden wij iedere voetba],ler graag a.a:1 zich op de 
Sportkroniek te abonneren. Hij zal er veel interessants en nut-
tigs in yin.den. P.J. 

D E E. C. o. B L A A S T A P I:_ 1i: L.~-
Progra.mma 30 Mam. 
2.30 uur R.K.A.v.v:1 
2.00 uux P.D.K.2 
2.30 uur Lens 3 
2.30 uux V.D, V.1 

· 1.15 uur Lens 5 
1.15 uur Lens 6 
0 P S T E L L/I N G: 

Lens 1 
Lens 2 
lJassenaar 3 

..;. Lens 4 . 
- îlestlandia' 5 
- 1 s-Gravenzande 6 

· Leidschendam . 
v ,Tuyllstraat, 
Veld i . 
E."Uimeg 
Velá. II 
Veld II 

· 1 e Elftal: A-:t;;n lls.Ia. ,A.Hoefuagel, ,H.Schol ten,, G,Ro-odenrijs., 
R,Roemers~ ,J .Willems. ,Ant. v. Hu.:ffel. ,H.Houkes, ,A,Koppelle.,H. 
Overbeek.,F.v~ Niel,,Res: Jac.v. Westir.g,,H,v. Rijn.,Leider: · 
Jac.v/d .Kley.,SamenkoLJSt: 1.15 uur Blauue Tram, 1t Wachtje . 

2e Elft~ J ,Frijters. ,A.Roodenrijs. ,H.Helmich, ,A.Bogisoh, ,A., 
iialbain,, c.Bierhuizen. ,A,v, Ruf'fel., V!. Verheggen. ,J~ 'Jalsteyn., 
H.Kops.,c.v. Luxemburg, Leider: H.Jansse.ë. 

3e Elftal: W.Huysmans.,J.v. Ven:r.ooy .. ,H.v/d Boogaardt.,Ph.de 
Heer, ,L,Ulle:r.s., F,v. lli>urika, C.Hattink, ,L,Borsboom., ,J. Goeïna.ns., 
VI.Hugens.,C.fubois.,Leider: J,v, Venrooy. 

4e Elf't~l: W.Hillenaar.,G.v/d steen.,ILden Drijver.,B.Vink., 
J ,Roozenburg. ,J ,Bontje. ,J ,Bom.,A.v/d Valk., :D'.v ... Luxemburg. ,H. 
v/d Burg.,G.Hoeks.,Leider: M.Schouten 

5e Elftal: J.Heere.;L.v/d i7al, 1 C,Visser.,F,ilbers.,P.v/d Salm.; 
H.Naastepad. ,J ,Sinjorgo. ,J .v. Zon, ,s.Kroon, ,A. Versteegh. ,L •. 
xriessen. ,Res: A,Wagemans. ,R.iîillemsen, ,D,v/d :"utten. ,Leider: 
A.v~d Kley. · · · . . . 

6e Elftal: Ch,Demeyer,,A. Vest er, ,D.Hugens. 1 J ,:iiijman. ,M,H;lllllles., 
F,v, Deelen, ,B,Bes,, G.Luyckx:, ,L,de Weert,, G.v,irijk. ,H, Vos., 
Leider~ A,Vester, • · 

Eindelijk heeft de :Ebo het dah ge\vaa[;'d uecler een volls'dig pro
gr-amma te :publiceren, Gezien de resultatei1 va.n j .1. Zondag ,mo-

' 
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gen wij verwachten, èlat ·Zondag a.s. het competitierad .1ok 
voor Lens zal gaan draaien. · 
Wij zijn nieuwsgieritl· hoe onze elftalle."1. het tweede gedeelte 
zullen inzetten. 

~ Het 1e elftal staat reeds direct voor een zeer zware opgave •. 
R.K.A. v. v. heeft door een 4,--2 overwinning op Rouwkoop reeds . 
blijk gegeven de w!iiter goed .te zijn doorgekomen. Onze' jo:ir
gens hebben echter een goede morele steu."1.. Zij behoeve:p. 
slechts terug te denken aan de prachtige start van deze com
petitie. Uij zien dus de uitslag met vertrouwen tegemoet._ 
Het 2e elftal àient :111el te bedenken, dat theoretisch nog een 
kampioenskans aanwezig is, Zorgt er dus voor, dit door da.den 
aa."1. te tonen. Het aanvangsuur is voor jullie extra gecontro-
leerd, hoor!! • 
Van Venrgoy en zijn volgelingén zullen t!3Xdege moeten aan-
pak!:en, -m,.:;,,t_ \lassena.ar 3 wil ook nog meetellen. . 
Het 4e el:ftal zal er prijs op stellen zich uit de gevaárlijke 
z6ne te werken. Of dit tegen v,D. v. zal luk:,-en? · 
De 5e en 6eielftallen zijn de gastheren van dè 17estl. Laat 
de druive;.1,, van .de Toa niet te zuur zijn. Uij .rekenen 'er bij 
voorbaat op. Veel succes! 
Onderstaande de situatie Ï."1. 4 B. 
R.]!:.A. V. V. 13 11 1 1 23 
Willielnnis 10 6 2 2 14 
RijS\7ijk 11 6 2 3 14 
Lens _,.. 10 3 6 1 12 
Rouwkoop 13 . 6 - 7 • 12 
De Jagers 12 . 5 i 6 11 
B.F.C. 12' 4 2 6 -10 
Esdo 10 2 3 . 5 7 
Zwart J?lauw 10 2 1 '7 5 
z.L.c. 11 2 - 9 4 

46--18 
33--21 
27'-21 
28--17 
42--35 
34'-30 
29'-42 
18--36 
18-29 
2fr..52 

U I T · H' E T J U M I O R E U K A M P 
Wedstrijdprogr. Junioren voor Zaterdag 29 
3 F Lens C 'Quick ·Steps 2.30 uur 
4 E Lens D - Ooster9oys 3.30 uur 
4 F Lens E G•D.A. 3.00 uur 

ECO 

en Zondag 30. i\ît't, 

1 F ar~u.II Vac - Lens.A 12.0C uur 
2 D Lens B G.D.S~ 12.00 uûx 

Terr.Roggew. \7ass. 

OPSTELLIUGfilT: 

, 
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· Lens A2Lens ·E: Zie Lensrevue No.32 van de vo:r:ige week. De be
trokken spelers v;a.n de thuisspelende elftalle."1., dus Lens :B, C 
en_D, worde~ :indien de wedstrijdèn niElt worde.,.,. a.:fgelàst,min
stens een kwartier voor de aanvang van de wedstrijden op ons 
terre:in .. verwacht • .Aanvullende mededeling: reserve voor Lens A: 
F.Bogisch. Samenkomst A-elftal 11.15· uur Tux.fma.rkt, Leiders'.:, 
zie eveneens de vorige Lensrevue~ ., -
GEEN GELD EN TOCH GEmr ZORGErT ·• 
Wat hee.ft nu een-=:i:öîerij met voetbal te maken,. zullen jullie 
zeggen! Toch wèl ~at, jongens. Luistert, Op de eerste plaats 
is het weer nu. zo veranderd, dat a.s. Zaterdag en Zondag weder-· 
om gevoetbald kan worden, Vooral. Lens A maakt een goede käns 
om te spelen en komt dan als uitverkoren :;:iloeg voor de eerste / 
keer na de ijsperiode weer in het -veld·, Dan komt de tweede 
loterij, nl. winnen-gelijk spelen of Vel:'.liezen. Voor Lens A 
en Lens E staan ~eer grote belangen op het spel,. nl. V~lOr bei
de: de goede 'kans behouden om kampio.en te ,1orden of de kans 
verspelen., Alweer ,een loterij? Neen, reeds· lange tijd hebben 
A en B zich voorbereid op. de komende Tieds·ëri,:Îden. De' goede · 
wil, de vrieüdschap onder ons en· de moeite die uij ons getroost 
hebbèn, zullen niet voor niets zijn g'E!l7eest. Het moet wel erg 
tegenzitten, als wij er .niet komen. Daarom: ma.a.k:t er a.s, Za
terdag en Zonlag geen loterij va.'l, of de wedstrijden al of niet 
doorgaa.'l. contro],,eert tijdig de a..fkeu:t:i.Iigslijsten en zorgt er 

·_voor als de wedstrijden doorga.an, minste..-:1s e~ kwartier vóór 
de aanvang van de wedstrijden op ons terrein a.a.rrwezîg té zijn 
o.f bijtijds op het vastgestelde verza.LJ.elpunt, Geen geld en· 
toch geen zorgen., ••• neen jongens, wij ma.ken ex geen gokje mee. 
En als onze geachte penningmeester gee:2 boeteg'eld in het laa
tje krijgt, kan c,~s dat niet bommen! Toch zal dhr. Boheemen ·, 
zich daarover, · denk ik, geen zorgen malcen. ..Us een bok op de 
haverkist ·zit hij op de Lens-pot,. inaax in die geldkist komt 
dit ja!l.l.' géén zua.rt junioréngeld, '\'lij zijn klaax I Uij gaan 
weer voetballen! · -A,v,H. 
QUO VADIS? 
In de Sportkroniek van 18 Ma.art j.1~ recensàert de hoofdredacteur 
een artikel uit het .clubblad van de voetbä.lvereniging T,O.G., 
betrekking·hebbende op het invoeren• van een psychotechnisch 
testen van voetballers met het doel o.a. hierdoor va.st te stel
len op welke plaats zij in een ·elftal. nac,;r hun geaardheid en 

' ' . 
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caps.citeiten hèt best kunnen vorden opgesteld. M.i. zeer 
terecht neemt de recensent stelling tegen een dergelijk~n-
de=emen. 

Het psychotechnisch onderzoek (n.àar zijn mening een modever
schijnsèl met een cofumerciele inslag) past niet· in het kader 
der voetballerij en moet beperkt blijven tot het terrein der 
beroepskeuze, de selectie vàn candidaten voor bepa.àlde func
ties enz. In de sport hoort het niet thuis. Is het boven
dien niet meermalen gebleken, dat geestelijk en ma.a.tschai:i
pelijk z.:al::ken toch uel prima voe:tballers kunnen ..zijn, die 
bij een testen ze;;:er onvoldoende zoud011 kr:i.jgen? 1• 

In de bonden en verenigingen zijn ter zake kundige mensen 
met de,selctie der. spelers belast en aan hen kum.1.en·uij rus-
tig à.e beoordeling overlaten. Verbeeld U, dat dit on~erzoek 
ook in de s?Qrt zou t:orden doorgevoerd: J'ia.n kregen we PsY•· 
chotoohnische Commissies!. (Klinkt niet lmaad!) . 

En de psychotechnische bureaux zoude."1. '.Gocb. zeker voetbal
specialisten aan hun i11Stituten moete."1. verbinden, (noèmt . 
men zo ie=d = voetbal-psychotechnicus of voetba.ltechnlisch
psychiater) die de waarde van de candidaat als voetballer 
moeten kunnen beoordelen, een tennisspecialist voor tennis. 
e~1 gaat U zo ma.ar verder. 

Laten we de sport toch als sport blijve."1. beschouwen en~ 
nog niet meer ver.materialiseren • .AJ. genoeg commerciele be
langen hebben in de "loop der ja.ren hun :i.:.1trede in de sport ... 
gedaan, wa.ardoox o.a., de strijd =teurisme versus profes-
sionalisme is ontstaa.,i. Zien we b,v. Óok niet, hoe de trai
ning - hoe goed ook bedoeld. - een zakelijk element in de' 
sport is g.morden? 

En nu da."1. ook nog sport(voetbal)-psychotechnioi? 'iie leven 
in een dyna.l!ri.scl1e tijd,, naar wordt beueerd, ma.ar het kan 
toch ook al te duaas worden, JAH Ki.fil:l: 

OPilîIEOITDERZOEK. 

, 

Senior, lees nog effiis vat Jan Knut in de vorige· Lensrevue 
onder bove."1.Staande titel !'!chreef'. De eerste a.."1.ti'lOorden op 
zijn voorstel zijn al binnen, Ol!l echter een juist beeld te 
hebben v~1 de uensen, van de ideeën en gedachten, die in onze 
kring leven, behoeven· wij meer meningsuitingen.· HEit moge 

' 

• 
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brieven reganen. De Lensleiding vraagt niJt naa;r .vleiende· oom-
plimen~Jes, ma.ar, wil in de club 'het best oogelijke bereiken. 

- P.J. 

D' E 1 E N S E I E L I O T R E E K . 
215 keer hebben wij een boek uit onze verzameling.uitgeleend. 
De adlldnistratie vertoont een aantal namen van trouwe klanten, 
die blijkbaar alle aanwezige sportlectuur willen: lezen •. lle 
catalogus krijgt deze week wederom enige uitbreiding, nl •.. 71 
Gedenkboek bij 50--jarig bestaan van de H. v.:a •. en no.72 ~gby, 
van J.c.van Vught. . ,. - · . · . 
Gaarne zouden wij zien terugbezorgd no.14 (J.v; Liempt) no 1s 
38 en 41 (J.Kuypers) 60 (c.Hattink) no.67 (E •. Gelau:ff 'Jr.) 

. , P. J. ~--
·r E T S P R E T T I G S V O O·R , · D · E lf E. · 
Reeds eerder za.gén wij naar. een gelegenlieit. uit om de· spelers 
van D en E weer in de sfeer te brengen,•= het er naar uit
ziet, dat ook voor deze elftallen het S?el spoedig zal Jrunnen 
oèginnen. }Tu worden zij a.s. Vrijdag 28 Eaarl om 7·uü:r ver
wacht in· de gymnastiekzaal va,, de Herschelstr--a.at Olll onder lei
ding van dhr. A.v.Hµ,:ffel enige trai.'ling te ,;emieten. Het 1 
spreekt vanzelf, dat de toestemr,iing vazi de ouders· en onde:rwij- · 
zers nodig is in verband met het·uur (7-8 =) en met lessen 
en huiswerk. Het verdient eanbeveling shL.""'t en voetbalbroekje 
(liefst geen >'lit) mee te nemen.. .. . _ . · · JUCO . 

UI S T U •••••. ~~ ••• 
dat. Ru<ly W!lstefeld 50m. bo.:i-stcraul afiegde in 34.4 seconde? 
dat hij aldus doende als no.1 aantikte tijdens het SwiftZ\'!em,. 

tournooi? · - · . ·· · 
dat hij dezelfde afstand-op zijn dooie gemakje kuierend had 

kunnen afleggen in dezelfde tijd? . . · . 
dat Zaterdag 22 .Maa:t-t HÜug Hou.lees en JiJn Castricum niet konden 

nalat~ de eeµdjes op onze velden· te· gaan Vo!3r~"lf 
dat aan het Lensclublied als r~frein is toegevoegd: ~lle eend,-

jes zwemraen in het uater? · . . 
dat Kees Zuiderwijk op de clubavond ·lange ·verhalen heeft ver

teld over zijn reis naar en. va."l Îndië rm Japan? ... 
dat .Aad '.Bogisch met grote cijfers door,Gera;rd v/{._ Steen werd 

geklopt in een partijtj~ ijshockey? (7-2;8-1) · 
dat Wim van Gijns welsprekendheid 'tijdens het bridgen eer. be-. . . . 

' 
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trouwbare graadmeter is? •. 

,-~-

dat de P&-Péwe_er .met :i>lan'l.en rondloo;p-t; om grote artikelen_. 
in de Lensrevue te dàen.:i>laatsen? 

dat de training van de seniores op 201,;a,art door·1e man werd 
bezocht? , · 

dat bij de juniores thans ook Jan v. J.!elzen en Piet de Leeu.1 
het zilvei- hebben verdiend? ·--'------------·----

·Geachte Secretaris, -
Soerabaya 12 l,faart 1947 

1 

. . -Eindelijk dan .eens een berichtje van mij uit •Indië. Ja; fr 
dacht zeker, -dat ik al dood was. U :hebt toch nog geen .doqd&-
berioht in heil weekbericht gezet? op· de eerste plaáts bied 
ik mijn verontschuldiging aan dat ik zoJ.a.ne- heb geraacht met schrijven, ma.ar je hebt hier zoveel dingen aan je hoofd. 

/ Hoe gaat het anders met de vereniging? Ik hoop dat a:ües er 
nog goed meegaat. In de kranten die ik zo nu. ·en dan wel eens 
uit Den Haag kreeg, zag ik zo nu en dan wel eens verslagen 
over Lens, Soms zie ik ·de naam met grote lètters sta.an en 
dan laat ik dat trots zien om even later stil in een hoekje 
weg te kruipen om te bedenken, dat ik nog steeds niet heb 
geschreven, lk zit momenteel 5 maanden· in Soeraba;v-a in een 
beuakingsbataljon van de 7 Deceraber Divisie, Naar omstru1di~ heden maak :L'?,;: het wel goed. :De toestand is hier rustig.Toen 
wij hier pas lma.men, begonnen wij met, een goede c·o:npetitie 

- van ons bataljon, maar aangezien ons bataljon nu zeer ver
spreid zit, komt er niet. vee.l meer vru1, Toch als -ik kan, 
speel ik, hier graag mijn partijtje--,voetbal, hoewel er hier 
:rare dingen te beleven zijn met voetbe.llen. Je bent aan het voetballen en het zweet druipt van je af, dat je niet ueet 
hoe je het hebt.Als je valt, val je op harde uitgedroogde 
g:t-ond.l!a.a.r plotseling begint het te regenen en als·je dan 
even doorspeelt,kan je ha.ast niet meer van het veld komen 
van de nattigheid,zo h':lvig regent het da..'l. plotsel:i:qg.Het 
spel van de bruintjes is hier onêanks de hitte ontzettend 
snel en vlug.Ze bezitten echter heel ueinig harde schutters. 
Ze zijn allemaal nogal klein vru1 stuk.Maar de aanvallen die 
ze doen,zijn vlug en gevaarlijk. · 

(wordt vervolgd) 
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Jaarga.ng-1~46-1241. ======= Nó.24 · ... ·= · =· = .. ·= 1=Apri: 1247 •. == 
L E 1T S1 ZAK A G END k 
Zaterdag 5 April: Lens G-~E '. 
Zondag 6 A:;;ril: · Pasen moge voor a.lle l!Jzers een Zalig ]'êest 

zijn! 
~ndag 7 April: .18 Uitverkorenên onder Lensvlag naar Neder'

land-België. 

V.A:If HET SECRETARIAATi 
Het bestu.ux wenst alle leden· en donateuxs(trices) van hart_e 
een Zalig Paasfeest. · · 

If E D E R L A 1, D - B E L G I 'E, . . . 
. Wif ontvingen een toewijzing voor···w plaatskaarten, die ten· 
. deel zijn ge\',Ülen aan: W.Hi1leriaar.,F.v.Luxembuxg.,W • .Hugens.-., 
D.Bhgens. ,P.Jufferma'la.~H.)fops~ ~ C,Schilperoort.,II.~uk.es. ;A.v. 
Huffel. ,K.Ha1;tink, ~A.·;/d K.ley, 1J .v, Wassem. ,J .v. Zen. ,A.Bogisch, 
R,Roemers en P,Kui:p, (Wie is no.18'1 Jiedaatie)+ F 0 Bogisch 
Genoemde :heten kunnen de plaatsbew:ijzen op Donderé'.:,g- of Vrij-• 
dagavónd a.s-. tegen contante betaling afhalon. aan het secreta~ 
:claat, Gaslaan 54, 

tENSREVUE . 
Wij n;akoli. onze leden en donatcuxs(tricos) er op attent,. dat hot 
niet ontvangen van do Lcnsrevue-direct moot word011 doorgegeven 
'aan . het administratieadres: ·,To v .Luxemburg, Coperr.icusstr. 56. 

• - r . ~ - ). 

· In geen geval. dus enkele wekcm .wachten, alvorens dit te doen. 
Het is'uw eigen belang. · 

TEL. S E ORET AR.IAAT:_ .39.a3.75 
Voor .het al .of niet doorgaan van de vastgestelde wedstrijden. 
of anderszins, de algemene. zaken van de vereniging betreffende, 
wende m,m zich uitsluitend tot liet secretariaat, hetzij sohrif-. 
telijk, hJ3tzij t'elèf9nisoh 9nder lfo. • .39.s.3. 75.. ,. 

B E K E N D E A D ,R E S S E N: 
. Alg,Secretariaat: ., A.v/d Kley, Gaslaan 54 'Tel • .39.8.3.75 .· 

Pcr.:n.inemeest::ir: · îTuv.Boheemen, Okkernootstraat 12 
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Adminstratie' Lensrevue; 
Wedstr.seor. Seniores: 
Wedstr .• eeor. Juniores: 

~------,·--'-------------
J.J.v.Luxembtµ-g, Copernicusstr •. 56 

· H.Houkes, 2e Schuytst;i:a.at 60 
A-v~Huffel, Sneeuwb~~straat 98 

Secretariaat Pé-P~: · J .Hoefnagel Merkusstraat 55· · 
-· · · ' Secretaris·.; .... , 

---'--------''----~,-'---::-"--'-~·A~•~v"-·/.d,'t;J:~Y~:~------
V A M D O E.LL . ,T O T . , D O E L. 
Vele malen is inmiddels· de I;ensrevue verschenen zonder dat deze 
rubriek behoefde te worden opgenomen, mi ·is het weer .zover~· Oc,;,_
voor ons is de voetbal weer aan het rollen gegaan,, Helaas is, 
door huiselijke omstandjg:b.eden, onze geachte leide+"',·dhr; Jac. • 
v/d IO.ey v.erh:i.nderd zijn talenten in dienst :van Léns to stellen, 
zodat ,vij. oolc :cijn kernachtige, bes_chouY1ingen over de gespeelde" 
wedstrijden mbeten missen. Laten wij hopen, dat ,zijn afwezigheid 
slechts van korte duur moge ~ijn en aan Meyroûw 'r/d lb.ey ran " 
harte een spoedig geheel herstel toffi'lensen. . · 
Op mij rust. thans" de moeilijke taak 'om de ve:z.·2:0.;i:-ging van deze 
rubriek over te nemen. Daar ik echter geen j_óurnalistieke gaven· 
bezit, mag ik 'bij voorbaat .Uw ,clementie vragen. . 
Keren wij nu. in gedachten nog even terug naar. de wedstrijd 
R.K~.A.V.V~1 - Lens 1, uaarbij cn)3 eerste met, 8---1 ten onder ging, 
De uitslag zal velen Vàn een debac'J.e doen spro~eno Was d:j.t in-

. ' ' --derdaad het geval?. M.i.·niët,Doo:r.dat Huub Scholts1n, op iïet 
laatste i::omel'!t. door v,erkza.amheden verhinderd was, moest een :11ij--

. ziging in de opste;L:d.ng plaats .·vinden,I;.B;~:lkos vorhuisd-.?::r:i.-:,m: .. do hom 
geheel vreemde .lil:!ksbackplaats~ terwijl Henk van·Rij:n de· i'echts
bm7.enpl.8.ats be-.:.:,tte. Vanzelfsprekend kwam dit aan de samell!'.ang 
V!lll het elftàl niet ten goede-~ · · 
1îochthans was .de start yeelbelovend. Met de wind in de rug ent-

. wikkelden onze· jongens een behoorlijk t=po, en door goed opg-e-• 
zette aanvalle::i. mird het •tija.ndelijk doel- belaagd. Aad K.oppollc 
voelde met enkole goedcl' sohoten.do .A..v.y.-keeper aan de:tana.·, ..... , 
die ochte:..· uit• het goede hout gesneden bleek to zijn. Door. een . 
misverstand· in: de achterhoede lroam A .• V. v. goedkoop aan het ee.,:,:_ 
stc doelpunt, hetgéen_Lens ,;,chter aanspociJ.'de er nog een schepje· 
op te legg.en. _Dooi- een mooi doelpunt van Aad Koppalle w;i.s· d,e · 
stand spoedig weer. gelijk, Na een ha_l:f, 1l-=, spelen ·kwam de ongè-
traindheid van onze spelers tot uiting .en·zàkte het tempo aan~ 
merkelijk. A. V • Va lç\Vam geleidelijk IUeer in de. aànväl en wist 
voor de rust de ,1,-ta,nd. tot 3-1 op te va.eren. · · _ 
Wij hadden nóg' éell;_stille hoop, ·dat ,(lè woJwillend door A;v.v. 
aangeboden cä.troenen; ons in staat ·zouden stellen het getij te 
doen keren. 
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HoE!Vlel"vàn ~een veldméerderheid _van A.V.V. geen sprake. we.s,waren 
de a;l,llV]lllen veel gevaarlijker eil kon onze verdediging.niet · 
verhinderën', · dà.t de -doelpUl!t en elka.ar regelnlatig. opvolgden; . Q:f 

. Tonny. :J;en ram niet aan ne gewijzigde. a.q_h~erhó_ede kon vu/:nnen, .• 
zal weJ een geheim blij-ven; · wel bleek dàt .'hij .er vólkomen uit 
was· •. ,Ua.&r, óok _iJi·de andeÏ'e linies boterde het hiet: Ongetwij- ~ 
feld · IÎedèn ·àJ.ten hun bes't; en- leverden· indiir.idueel aardige· stas:t-

.. tjes, niarir vro1-saillèllspeli .. v/as geen.sprake~·.En.dan hèt_;plaatsen! .. 
orba'rmelijk' '·, -. · · · .... · · '· 0 • • • •• • • .·. · • • '. 

Ik geloof; dat wij in ~v~~i~ -van_ het i<r~a~i-ián~~e: -e~taÎ ·)run- . 
hen spreken van dè "Les van Leidschendam."'. :.; ·. · :.· . .',. ·. · . . ·. 
Immers h~t z.al aJ,lö ~wez:j.gê Le~sers tooh wel Jluidelijk g&-, . 
worden zij:rl.~•-dat,. wi],1$11 w:1.j tot ·toppres:t:àties komen.,. het :ni~t- . 
voldoei:ii:fe ,i:f,. 'ciin _alieE,n 1s ,ZGrul,ags een ,,ed~t:fijd. te· spelen. · · · · 
Hiervoor .is mEiêr nodig, Qp de. eerste plaat.s training!. . · ,. 
Hoewel onze spelers techI).isch bel:)._oorlijk" onderlegd zijn,. ont
breekt .er'. aan samen.spel, plaa·l;sèn en l)Dsitiekiezen nog héel ,. .• 
veel°' · -·· ... · . .' ·· ~ -;.-
W:ist u; dat het e'er~t"é ~lft~l'irätÏ A.V~V. de gèhele·winter de 
training trouw· heeft bijgewoond? De r.esriltaten. spreken voor 
zichzelf •. Dit l!lOet·:toch ook.bij ons niógè;Ltjlc zijn!'·Komt··-lui, ... 
we staan weer voor de aanvang van de veld.training;, 1aien '\'Ie nu 
r?ed.s het voo.rnemen maken 1"sieraa.rr allen deel tè _nemen,. Dan .lam-
nen complete elftallen worden· getrajnd, en is er op het gebied · · 
7:lll _sanenspel, :POSitiek:l._ez\)n enz, :v1at te bereiken~· ep. ·kan de · 
8-l nederlaag hàa.r VJjichtÊm.#iiei'pen.: ]_!et- ·zij ,zo! : IiUGJ! '_- _· . _ 

• /. ·• _"';.::..-~-.-_-:-:"7.!"'",~.~• --... • • • •• .... k •• •:...:): •.• ~ 0 _!....~-
• ··~ .•. :.-· __ .. ;YJ:_:::-,-_ . 

.e, V ·AN DE· .·E,, C, O •. , · ;. . . . .. _ . 
0 

, • 

'Met het oog op de Interlandwedst;rijd !TIJderla.nd-:-Bèlgie, Zl.Jll er. 
voo:f onze· elftállen op de 2e ·paasdag geen ueds'!;rijden' v2,3tge-. 
stel(l.. Dè g!i;t:ukld.~e ·bezitters van:. een ;t;oeg~sb~ijs. weni,en wij . 

'een :prettige dag en heel veeLnuttigè; lessen. '. · : · 
Tevèns a.s.n alle,.Lmwers. em1 · Zalig-Pasen. •. ECO. · 

u I T 1 ,· H E i · · J' u N r O :a :É -N:'K 'a M :e· • · 
, .... 1 

Training;_ .• · ··. '. - . __ . __ , ..• '.. - . . ..... ,... . . ,'• . . 
1. In verband ·lllGt · d.e· Goede· Ucek en.,de 'a.vondplccihtigheden ;in de 

- -kè:rken-op Witte Donderdag, ga.at de juniorentraining in 'de · 
1Ieischelstra.á.t (~ .ook die yjm. del scP:iorei· in de Ia. Costa,-, •·: 
'.straat,., ·Red~) d'eze' week niet· .aQor·, tomc'e:r daar er voor. do 2o 

,. .• •2. Paasdag ge:on- juniorenwedsti-;ijdt:m voor 'liet il:- ,on het B-elftaJ. 
zijn·•vastgo13tc.ld :wegens de, intèrlánd\-/cdstrijd-:Nèdcr1.a.nd-· · 

.-.Belgi.ö.• :. · ,. ; . " , . " .. . . 
2.- Verleden week bezochten liefst· 32 junioren ,de training, bravo! ' 



• ·252 ----~~~------~---------------------~-· 
:,. De volgende spelregels zullen ïn den vervolge met· ~-it-,.voetba:L. 

ïn ·acht worden genomen: 
a: Indien de keepër de bal,in zijn handen heeft, mag hij niei;; 

cmeêr worden .àaftgevallen; .. 
b: Het vasthouden met handen of voeten-· ook ïndien een speler·· 

dê bal niet ïn zijn bezit' 'heeft, wordt niet meer toegeist?all; ; 
c: · OVertré,dingen worden gestraft op •de plaats van overtreding · · 

met ee,i vrije sèhop ·çf ec,n penalty, terwijl de overtre.dër :· : ~--
;5 minuten moet plaats nemn op de "strafbank."- . . . · 

.Aan bovenstaande spcil. regels zal str:i.kl; de hand worden gehou;·; m. '·i 
Tot Donderdag 10 April du.s boys, voor of op de, "stra,:fba.nk.'i;• · l' 

' 1 

:S:.,H.LEIDERS: ,1ord-on dringc,nd verzocht .de_ :i;'llilformulieren; com,-, 
potitiokaarton on .. wedstrijdza.pporton nog op de wedstrj.jdda&:_ to 
laten terugbezorgen bij het secretariaat. De ruilformulieren, 
zullen ·voortaan niet meer door mij worden ingevuld en dienen.. · 
dus vóór .de aanvang V(lll d.e wedstrijd :in orde te uorden gemaakt 
aan de hand van dil competitiekaarten (en dus .niet uit .de Lens'-'. 
Revue). J.icm lette op de juiste namen en voorletter! 

' 
,::;P:c,;:R;,...,;;0c...-::,G-=R:;;•......;Z~A=-·.::.T--;E':'-=R'-:'D"-'iA=--=G-·~5<-A=• --'P'--"'R'-I"' L. . 
.A;fd.3 F: Lens C ~.0osterboys aanvang 3.;50 uur· 
Afd.4 E: Lens ]) ~· \'lit Blc · R.K. 11 2.,0 uur 
Afd.4 F: Velo - Lens E " · 3.00 uur 

0 P S T E L L .I M G: 
Lens C:. C.Bogisch.,Jo_v/d ·Gaag. 1 C.Redema.n~,H.v.Hirtum~,F.Schi_p-

, pers., G.Lam~ ,J .Kuypers. ,J .Jagerman. ,J ~de Ballker. ;L·.v.IfuJ.st.; . 
. . M..Gelauff. ,Res: ·P·.Pelleko'orn., G~v.Rocnon·. ,A.Nïeu.wcnhuyzen; ,E:, 

L8wenste:in.,B,Helmich •. Leidors: J .v.'ifassem., F.v,Luxmnburg · 
f • ; •. • - - ~·, 

Lens' D: G.La.mmers~ ,J~Admiraal.·,C.Botter.,17.Visser. 11 .• Har~., ·· -~. 
F.de Jongh. ,LJiaket~, G,v.Roon. ,B.-Rerfkens. ,J ,Keu:).s.,A.Urba.nus, · 
nes: L.v.Zeoland.,17.Tettero.,J.,,Boortman.,Leider: W,Vis~er Sr. 

LênS E: '\'T~ Gelauff • ,J ov.Pijn. ,F,Poiders, ;A, Speelmans ~,.u.:.r/d st~e~ 
A,Strous. ,M.Semeijn, ,1.v/ d Wal.·, T.Heydra., iJ,,Bori., P.v/d 1lroek · · · 
Res: S.Vloema.ris.,MoVillJl:,.,A.Hoogduïn. Leider: A,v,Huffel •. , ... ,, ... :-.' 
Samenkçmst: uiterlijk 2.15 uu:r. hoek Leyweg-Vreeswijkstr •.. .','.'.:·.\. 

Met de -t?anden _op elkaar ,iek;l.emi. zullen onze jongen~ ·zek~ S.\lC- . 

cess.en.1runnen behalen. De .tegenstanders ·van C eh DJrunnen w:i.j 

,:nie't voldoende 'op sterkte' '.Schatten,· maar di& :van E Z\ll~im huil ' . ' 
kll,nststukJe· van de" wèdstrijd;ih dé eér,itó ronde ·traëb.teli tê her--' 
halen. Semoijntje .•ó.s~ hebben wat goêd t~ .maken ru{ dielÎe:n te', ·. . 

laten zien, dat hun plannen serieus zijn en fu!.t h~ woc;,rclè.,YJ. moor 
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zijz.i dan humbug. De elftallen zitt~ öp pi.piei- goed ,in elkaar,,.·,_,. 
maar het komt er op aan, aan de verwachtingen te voldoen.'Ieder 
mannetje. doet "!'at hij waard ia. ])ln ioopt' alles op rolle-tj es· • . : . ; · , ,. - . ' -:. · A.-ii'.H. . .. ------------------- -------~--------------VA.RIA 

·•' "'" .. • ~ ? ~- . • . " •• 

•, 

Silio Kroon en mej. Riet Hoppenbromver verloven zich op 7 A;pril, 
2e Paasdag. Aan het jonge paar onze hartelijke gelukwensen; .: ·0 

• 
> ' d, 

MARIËTTE .wordt zij genoemd, nieuwgeboren doçhtér ~'i dhr. en 
mevr. Carel fubois--È:i.jkelhof" De gèlukkige ouders en groot:.. 
ouders bieden wij· onze gelukwetJ,Sên aan. .. .. .. . 

.·. ·. . ,- .. . .. ' .• .: . . :. ,. ~ .. . . _. 
Kees Visser, de· blonde reus van het 0 '4ej heeft het vaderland;: -; , 
zijn ouders ,eri Lens vaarwel gezegd, om in he"!; ve.=e Oosten zijn . , · 
land en· volk te dienen. Kees, best·e jong\lll, houd je maar haaks. · 
Kom _5i.';~ond en. wel over twee jaar 'terug. · ..: ·· · . ~ 
QUO VADIS? 
Op blz. -246 van ons -vorig nummer staat vp regel 4 tussen haa)i:,:: 

jes: naar zi,jn :mening. Dit moest zijn: naar ~men.ing... ·. · 
De gemaakte tikfout plaatste het 'artikel in -een ander' licht,· 
waarom wij 1:5.er de recti:fica_ tie aa.nbre_ ngen.. · ·• EED<3 ----~---------~-~------ ---
N EDE R L 1-. lî D . - B E-L G _T E 
In de_ Lensrevue van ~5 :i!'eb:::ua.--:-i ·plaatsten we een oproep .. voor · 
gegadigden naar bovenvermelde wedstriJd, Elders ir, dit nummer 
ka;.1 men de namén van de geluldtige ster,e1,ingen lezen, die l'.!let 
een prijs uit de tombök, zijn gêkom~n. . ---

. 1 ~ 

Hoe ,gaa.'l zij naar· .Am,9ttrdam? Het bestuu:i.· meende hiervo.or g_0en 
dwingende _bepa],ingcfa t~ moeten .aflrnnd.igen, Men mag per vlieg- r , . 

tuig gaan of .met de autoped, .naar. vrije ·keus., •Maar er is een. . 
-roorstul om met de ti•ein van 10.13 uur H.S. te GaS-n• tlij· malron' 

'da.'1 do re:'.s geza:menlj,jk, kum10;1 in !Toer lands hoofds"\;ad· een · 
kleintje koffie vor~chalken en op ons· geoak stadionv,aa.r.ts gaan. ! 
Zij 9 d:La het voorstel ·•emen, kimneii. nü· ieë;,er 'Voor 'zich·_even 
e.pplaUdiseren, kopen,:tijq.ig .een s:poorkäartje• en staan nîet la,-· 
ter dan 10 uur onder de klok van het Statio1Ïsgebouw. Tussen . 

. haal;cj es: Maandag hoor l . . " ' , • ~ :, ,f - . P.J~ --·---------------------,------· -------
DE T R A I l1' I lî G'°': · , 
Donderdag j .-;i.. was het de laatste keer,. da~ .de seniöre_s çl.e weke
lijkse_ train:j,ng onder leiding yan, dhr. ~~- vóJgden • .Aanvoerder· 
Roemers heeft in pass,m.de woorden· namens de trouwe "opko111elin- .' 
gen" van de trainer afscheid genomen. Op zo In moment is het on-

. - . 
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plezierig weer eellil. te moeten ontdekken, dat het nuttig .!'J:&'fect 
van de bijeenkomsten veel groter zou zijn gewee?t bij een meer 
massale opkomst'van de leden. . 
Mocht toch eens ooit een beter inzicht in de trainingsmaterie 
baan breken. Helaas! Hollandse koppen zijn zo hard! 
I:é!f,_..doeling is, dat de oofenuu:rtjes thans niet .worden beëindigd, 
máa;r op dezelfde plaats en op dezelfde tijd worden voortgezet. . 
wc· ~llen dit met de directeur van de school trachten te rege-··. 
len. 'zonder andersluidend bericht worden dus de Seniores op Don-
derdag 10 4ril weer om 8 uur verwacht• De aanwezigen _zullen 
kunnen ervaren, dat een goe_de leiding aanwezig _is. Deze samen 
met de ijzeren wil van de•..gymnast om zich lichamelijk te vormen,. 
zullen het geuenste resultaat afwerpen. P, J, ·------·------------ --------------
Vrijdag zijn voor het eerst een groep jongens uit Den Einde 
trainingsclub tezamen gekomen, Het was nodi~. Jongen, jongen, 
je kon de botjas horen kraken, 
Er was or.de an rust (- nl. rust bij constanta baweging!) en de 
12 deelnemers (V .U. Cc-Malmö \'Tas concurrent) gingen voldaan, en 
lekker moe_, huiswaarts. p;, J o1 

VAN OVERZEE 
op:bladzijde 248 publice"Orden tlij een deel 1'an een bri'lf uit ...,. ,. , 
Soerabaja. Hij is van Ab HoppenJ,~ouwers, die zijn schrijven. al-
dus vervoJ.f;~ t , 
Hoe staat het met de vereniging? .Is Lens nog groeiend? Zitten 
er al meer jongellil van ons in Indie? Hoe is de toestand van het 
terrein. Ik 6.erJc, da-~ in da laatste tijd niet 'veel ,;al zijn ge
voetbald. Ik hoop het blamr-\7it · van Lens weer te mogen ve:::-d.edi
'gen, als Uc woor in Holland terug ban. 
Wilt U mijn groeten overbrengen aan da seniores, junim·es, donatc 
en doratric0s': Vooral oolc aan dhr. v/d Kley, Halleon en Juffer--• : 
mans, aan wie :iJ.: veel te danken heb voor wat zij in mijn Lans-
tijd voor de vereniging hebben gedaan. 
Gaarne ontvang :iJc'de adressen V8.J'l de Lensleden in In.die, 
Met groeten uit Soerabaja, van Uw clubgenoot: 'Ab. 
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',·.,., LEl1S 1 · ZAKA.GEl{DA· ··• .. .. . . 

Donderdag 10 April: seni"örës trainen om. 8 uur in de ·Da Costa.- . · \ 
\ _straat, .. juniores A. en··:s trainen om 7 uur " 

, ïn de Rerschelstraa.t · . -"'- . 
VrijdSë 11 .ÀJ;>ril: Lens D én E trainen' oni 7 uur in• de Rersch~l- · 1 

' , at:raa._ t. , 1
- ·• • • • ,,. 

' '1 ' Zaterdag 12' .A:pril 1 , Lens C - D - E. · · 
· Zondag 13 April: , Lens '1-2-3-4,-5,-6-A-:B; 
.Maandag ·14 '.April:. Wederom als ,va.n •ouds olub bij Alsem, J\;pel- · 
-'--'-----------.,,.-..;;d.;;.oo.;;..rns...;;;;;;..;c;...be..;.;;;J_a;;;;an;;;.• __ . ·_·. ·-•·,..· --'---~---~- • "__ _ 
6 M E I · · . •. · · ' ' . · , - , - . · . 

. Öp Dinsdag 6 Mei w;rdt.in' ae:voora.VÓnd de voetbalwedstrijd ge-
. speeld tus'sen de Rest' van. Ellropa tegen het: Heà.erlands· :Bondse:):f
tal. Tot en met a.s. Mall,ndag 14 April kan ons ~ecretariaat, b:i,:l' · 
het :Bondsbureau plaatskaarten: vragen ten behoeve van onzè · leden. · 
Wie gegadigde is voor deze unieke wedst:r;ijd (á.1s toeschouwer 
bedoelon wij,' niet àJ.s speler,) ·k,µl · zich op Donderc1ag .10 en op 
Vrijdag 11 Apri:1- des avonds opgevén bij clllr. A.v/d Kley, Gaslaan. 
54• Wie dit verzuimt, komt stellig' niet- inot een prijs ui;!; de 
tombola. De toegangsprijzen.zijn f 1.-, f. 2.-:, f 3 .-, f 4.- èn !5•---• . ' . ,• .. ·· ... 

. Zij dio op do 20' Paasdag de wedstrijd in Amsterdam hèbben bij'.:.,.., 
gevróond, kunnen zich ook molden, ma.ar komen vanze'lfsprékend on- : ,der aan do. lijst; Men 'ivag_e oen kans 1 ' ·, - ., . . , , P. J• --·'----'--- ---------....... -,,,-~-----U .IT SLAGEN VAN 5 APRIL 

· Velo ... Lai:ls E' , 2-2 ,1 . • •' , 

, Oostorboys ;- · Lens PllP• \ : 0:-1 
., < 1 ' . • ., ... . ~. • • ,,, 

. ' 
PR O,G R. SENIORES 1 3 "APRIL 

·· 2,00 u= Le>ns 1 ~ - zw.:Blauw 1 lokaal .1 terrein :1 - . ~ . 1.:12.00 uur Lens 2 .... Wippoldor 2 . 
· 12.00 \UlI' Wassenaar 3 .:.. Lens ,3 . : 

1.15 = Lens 4 - Kranenburg 3 . 
. 12.00 uur Or,Bleuw .5 - Lens 5 

,,. 
Il, ' 1 

Wass-enaar 
lokaal 2 veld 2 
Sohmmelweg 

' 1' 

•, 

' . 



1.00 uu:r B.M.T.6 - Lens 6 
' J U. N I 'O .R E ,s 1 2 A P R I L 

3.45 uu:r Gr:.W.II Vac. -· Lens C 
3.45 uu:r Lens D .. - R,K.A. V. V. 
2.30 uur Lens· E , ~ D.H.L.b 

13 APRIL 
, ?2.00 uur.Lens A -RAVA' 

..:?..!30 uu:r Lens B - 0liveo 

F.ruitweg 

Roggewoning . 
lokaal 2 terrein 2 

Il 2 Il 2 
, 

lokaal 2 
Il 2 

'1 , 
terrein 2 . 

' Il 2 

DE E.C. 0, BLAAST A P P ~ L 
1e Elftal: i•F.rijters.,A.Hoefnagel.,H.peholten.,R.Rooden
rijsd ,R.Roemers. ,J. Willems •. ,P.nt.v.Huffel. ,H.Houkes.,A.Kop
pelle. ,H.Ovérbeek. ,F.v .Niel. ,Res: 'A,t-en Dam.,H.Helmioh., . 
J.Walsteyn.,Leîder: W.P.raalder, 1 • 

1 . . ) -

2e Elftal: W.Ruysmans. ,A •. v.Huffel. ~H.Helmich. ,A.Bogisoh~s 
1 A. \7alhaino ,A.Roodènrijs·. ,A.v.Lu.xemburg. ,-w. Verheggen. ,J .17al

steyn.,H.Kops., C,v.Lu.xembu:rg. ,Res: J·.Roozenbu:rg,, F.Bog;i.soh, 
Leider H.Janssen . . . \ 

3e EJ.i'tà.l: W.Hillenaar.,C.Bierhuizen,1 Hov/d Boogaardt.,Pho 
de Heer. ,J .v. Venrooy., F.v.Mour:Uc., C,Hattink.,L.Ullers. ,J" 
Goemans.,U.Ifugens.,C.I.hbois,,Res: L,Borsboom, Leider: J.v. 
Venrooy. . ' · · ' ' 

4e !Ellftal: Ja.è.v.U~sting., G.v/d steen,,,H~den Drijver. ,B., · 
E.yi!Jk.,J.Roqzenbu:rg.,J.~on tje.,F.Bogisoh.,J.Bom.,F.v.Lu--
xemburg.,H.v/d'Bu'?,g.?G•Hoeks, Leide:r: !T.Schouten, · 

Se Elfta],_:_ J.Heere.,L.v/d t7~1~ 9 A,v/a. ·v~lk.,F • .µber1;1~,P.v/d 
Salm, ,H.Haaatepa•2•·~J cSinjo,rgo. 1 J-7.,Min., S.Kroonó ,A. Versteegh 
L.Niessen.,Res:. D.v/d Putten.,P.!fuip,,Leider: A.v/d Kley 

_6e Elita.l: Ch,Demeyer. ,A. i,:este:p., D,Hugens. ,_J .Nijma.n. ,M.'Hem-;-
. --<;-mes., ,Fo v tiDe_elanQ 9 BsBes~, G.Luyoh. jL11de \7ee.rl., ,'G~v~Uïj]fo 

9
H. 

Vos. ,Res: A, 17agel!lallB-;~ ,R.Uillemsen. 1 Leider: A. Vester. 

Bij het schrijven van een· ~oorbeschouuing voor bovenstaand 
progra=, is het toch niet te opt:funistisch te veronderstel
len, dat op 13 April eindelijk alle Ytedstrijden doorgang 
zullen vinden. . , . , · · . . . 
\"lij zijn benieuwd of het ie zich van de nederlaag tegen R.K. 
A.v. V- zal weten te herstellen. Tegen Bl...-•Zwa.rt is_ de moge,,, 
lijkhéid hiertoe zeker aanwezig,. vooral ntl er geen zorgen,voor 
bovenste of onderste plaats meier bestaan'. Het is nu tevens., 
een goede gelegenheid cm na te gaan of ook bij onze étftalle:a. 
hot "moderne" voetbal moet ,,orden toogçpast. 

1, 
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Wij verzoeken dan oók alle spelers van het 1e om Zondag a.s. 
rèeds om 1 · uux aan het Lenshone aanwezig· te willen zijn. Vanzelf-' , 
sprekend is nu alle hoop gevestigd op het 2e elftal, dat nog 
zeer behoorlijke papieren heeft. . ' · · · · · 
Een van de wedstrijden·die in dit verband gewonnen moet worden 
staat ons Zondag te' wachten. Wippolder 2 heeft slechts 2 ver
liespunten en in.theorie de beste kans~n op het kampioenschap. 
Bij een overwinning van onze jongens gaan zij weer :Hink mee-t~hn. . . 
Ook het 3e elftal staat voor een ûiterst moeilijlr.e opgave. Was
senaar ;5 deel:t met H.B.s.5 de eerste plaats. de Heer c.s. zullen 
goed doen zich voor ogen te houden dat zij nog lw.g niet kans
lcos zijn. Een enkele miss'.mëJ . van de leiders brengt .hen weer in 
de kopgroep. Oppassen dus lui! 
Voor het 4e elftal staan de zaken enigszins anders,. Ei.er dreigt 
het gevaar, dat de rode làn:taa.rn àan onze jongens in li.anden zal 
worden ~espeeld. Wij twijfelen er eve:rmel niet at=.., of dh:r.Scheu
tep. zal zijn volgelingen tot.· grootse daden i..'1Spireren, 
Het 5e gaat op bezoek bij Or.-Bla)l-w, dat met 6 gespeeld!) en g&-- . 
wonnen wedstrijden onaairl;astbe~1r é!e leiding hee:f;t. ·Aan een voor
spel.ling duxven wij ons niet te wagen. Wij wachten rustig af,· 
Voor Vaster 01~ ·zijn maIDJen l.igt de eerste zege in het ver<Johiet. 
Immers B.M.,T. heeft· uit 4 wedstrijden nog geen enkele winstpunt 
kunnen behalen. Succes lui.! · · 

1.<::_ E L F T A L s p E L ll.§... ó, p G.E L .E '.rl 
Uî'/ aanvoerder ·René lliêlril:.:'S, ve:,,txouwde mij toe ee!). en ander op 
het haxt te hebben, L"l verband met zijn ve-rlangen di.t te spuien 
en da.a=ee Lens en zijn elftal te dienen, nodigt hij al zijn,· · 
e.l.ftalgenoten uit a.s. Zondag 5 lm=tiex v66x de aamtar.g van de 
wedstrijd in .lokaal 1 van ons '.:lluqhuis, aaimezig te -zijn. Wie 
zou zo snood zijn Ren~, teleiux te s-J;ellen.? · · p.., J~ 

UIT· HE.T JUNIOREHKAMP 
Zl'l~ gehandicapt door a.fwezigheid' van P.v/d Broek .en het raad
selachtige wegblijven r...n. de drie reservespelers nl. M. Vink., .s. Vloemans en A.Hoogdnm, trok het' E-elf'tal j .1. Zaterdagmiddag 
:=ar Velo, Gel~ kon W.Visser het ~lftsl-l oomp1eteren, zij het . 
. op zijn gewone schoenen. Velo stond 8 punten v66r ons E-el.ftal, · 
dat eph;t~, 4 wedstrijden'minder spe,elde~ Er stond een flinke 
wind op het veld_,,_ wat zoals te begrijpen, afbreuk deed a·a.n. het 
vertoonde spel. lJe vier goede doelpunten werden eerlijJ.è gedeeld, 
zodat met dit ge:::ijke s_,;,el (2-2) de kans nog gehèel,m 'eigen 
hand is. ' '. . 0 • 
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Nu iets over de wedstrijd. Len$ :trapt af en direct worden het 
Velo!-. en het Lens-doel. µi _gevaar-gebracht• _Het eerste do.el~ 
punt scoorde Velo. Vijf m:i.nuten late:i: echter breekt F.Heydra 
door de vijandelijke achter~oede en geeft ,de -keeper geen kans 
(1~1). Ha de rust uit 004 g9é,d·samenspel (speelma.ns--Semaijn
Heydra) ·lq:-ijg1f c.Bon d~ bal op zijn slof en de stand wordi;, 
2-1• Helaas krijgt nu orize achterhoede een inzi:Jki:ng en Velo 
oefent op ons ·do,U eèi::i hevig.è' druk uit. Vier l!Wlllten voor •het 
einde weet L~na zich eindelijk weer los te werken en de eerst~ 
de ;:beste aanval zou ook succes hebben _o:i;,geleverd, ware_ he~ 
niii_t dat e~nlensploeg nooit e·en: "mazzeltje" heeft tegen Velo, 
zodat het schot veil. Maarten va.riàf de hoek van de paal weer , 
in het veld terug k:wa.,-.-., Het geluk kwam nu natuurlijk weer. -van 
de ande:l."e kant. 2 Mip.uten voor het einde weet onze achter
hoede een ..iolil0nt mpt de bal geer.:' raad en de linksbuiten van 
Velo - die vrijwel totaal uitgespeeld wa.:;; - deponeert met 
uiterste krachtsinspanning de gelijkmaker in het L_ensdoel. 
Ve=elden wij nog, dat de Velo-s~eidsr<ichter niet· zijn ·stexo.-, \, . ' ' ste dag had. Op oen nm;i:h•aal terrein hopen wij onze tegen-• 
standers weer to ontmoeten voor de besliss:i:i:lgswedstrijd. ,Fiaa.r 
dan, boys, is h:et eerst aan jullie om gevaarlijke tegenstan
ders zoals: DcH.L.b - WiThell!llls - G.D.A. en V.A. 09 klein to . 
kri,jgen. Succes wordt je in ieder geval reeds van harte toe
gewenst. . . ... :... . . , .. · . . · · . 
Lens A: ontvruigt· ·a.s ;• Zondag RA.VA, Hè.!.aas z'ijn de resultaten 
van üe -laátsto tijd :iwg niet, bekends zodat wij ons moeten . 
o:ri<lnteren op de competitie-stand pel' 1 Jan •. 147. Hie:c-uit con-
stateren' wij, dat .,RA.VA de 3e plaats inneemt nl.· · 
RA.VA: 7 gesp. 3 gèw. 2 gel. 2 verl.8 pnt,doelgemo 26/15 en 
LEI.-TS: 5 " 3 11 •• • 1 " 1 " 7 11 11 

· 12/4 Onze A-•plceg moet .met de volgende opst eJ.1:ixg in sta.at worden 
geacht,. op beide punten en o;p de ;e plaats beslag te leggen: · 
J .v~Melzen, sJ .v.Luxem..burg, ,~Haasjl;lf'! ,. , F.Bouvnneester. ,R.W!iste-, 
feld,.,]'..Demeyor. ,Pede· Leeuw.,A.v.Lcoyen. ,P.v/d · Valk,,A.Hoof
nagé'l. •. ,R.v~ileek.,Res :,. J ,Roodenrijs,, W,Kervel. ,Linnenwèever., 
R,Becker · ./ · , · · 
Lens .:B: zal ee,,"'l. -· wdf ~sterkte betreft - onbekende tegensta.n-

_ der oni;va.ngen,·nl. d~ . .'Fijnacker v.v. Oliveo. De stand per'1 
Jan •'.v~:1. G.D.A, 6 gespr10 pnt; 2.· ~ 5 gesp; 9 pnt{'3. 
D,H,L~ 6 gesp; 9 pnt •. Spemiing dus volop! Wij ·mogen verwa.çb,,; 
ten,. dat a.lle:-..epelers l?lich. voor do vollo 10Q% ·geven. · ·, ·· .· 
O;pstellipg:P. v,Leeuwen., E, ten ;Bergen •. , G.Koidew±jn.; c.rulle
naa:i.-. ,J ,y.Zuilon. 1R,v,lîiel. ,A111.Ruyg:rok, >,;.a,ri DuyvenstElih~, · 
J .de Roos, 1P. Yollobregt., W.He/l'B'e• 1Res: 1:.v.H:i.rtum. ,J ,v/d Geag 

., 
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Mov/d Berg. Een:ige vera.ndering-èn in de opsteJIJ.ng van h~t ~lftal 
mÓeten ïsèzien word.en· als een ptreven om de 1jongens. zó te leren 
Yoetballen, dat zij op meerdere plaatsen· :in hèt' elftal een goed 
partijtje 1.'Unnen meèblazen. Dit Jl1C)€;en vti;j zeker ... van een a_.s. 
kà111pioenselftal verwachten! . · . 
Lens C: trekt Zaterdag a.;,i. naar de Roggewoning en kan met een 
lliilÎÏÏee'tjè goede wil 2 punten rijker naar huis- tP.rugkeren.Aa.n
pakken is hier echter de boodschap - niet 1 uûr lang,. zoals. tegen 
G.D.A. - maar 2,,:/t uur! . ' • .. · 
~elling: c.Bogis.cp..,J .v/d Gaag.,zie ook ,Lens B) ,C.Redema.n., 
M.v.Hirtum.,F.Sohippers~ ,G.Lam. ,J .K:uypers • ,J "Jagerman. ,J .de Bakker 
L.v/d Hul13t. ,M.Gelau.:ff. ,Res: P.Pellekoorn., G,v.Reenen. ,.11..Niem?,en
huyzen. ,E.Löwenstein. ,B.Helmich.Sainenko:nst 2,4-5 uur Tur:fmai'kt · 
Leris D: Ontvan.gi; R.K.A. v. 'J'~ · Gezien de kracht van jullie tegen
stsl,Uders/ jo:nge:ns, rekenen wij d:i,t':keer• nog n:iet op een overwin
ning, ma.ar wel op een minstens e-.ren goede tegenste..'ld als jullie 
geboden hebben :m Leidschendam. ~!1. goede tip die je niet.' ver;
geten moot·•is·: Luistert heel goed. 11?= de aanwij Zingfèn, die je 
leiders je gevèn 'vóór, tijdens .of t..á de wedstrijd: Je zuit eens 
zièn, hoe'spoedig wij dan resulta.át'bereiken. Hier is .de opstel-
1:ir,g: G.Làminers.,J.Admiraal.,C.Bot·:forJL,Haring.",F.de Jongn.; ' 
L.Haket., G •. v ,i1:Jon. ;B~Herfkens •1J •. K.· .e;i;i.s. ,A. Urbanu.:;i. ,Res: L. v t Zee. .. 
la.nd.,W.Tçttero.,J.Boortman. L i/f,Visser. . , . . · ,· . . 
Len:i E: (zie bovenstaand verslag van de.wedstrijd Velo-Lens). 
J.;:onrf; uit tègén D,R.L"b. Opstell~.!. W. Gelau:ff • ,J.v.Rijn. ,.:?,Pol- · 
dei:'s,, W,v~; d steen. ,A.Speelma.na. ~A,St:i,:ous.~l!.Semeij11, ,J\l. Vil'ik.. 1· ~ 
T.He~~dra.,C.Bon en P.v/d Broek.·· De kleine verandering in de op-, 
steliing moet gezien "Worden in hetzelfde lich:t; als dat VS..'l Lens 
B. Res: L.v/d Wal.,S,Vloema.'lS e:n A.Hoogduin9 Leiders: A: .r.tval
s'j;eijn Sr en H. Vink;. )3: W. Visser Sr. en iG,ir,Liem..:[!;J . .-C: .J .v. Was
sem;F.ir,Ltri:emburg. 1J .Goelll8:}_!!J P,:_P,Juffe:r;~., w. Visi,er Sr. en 
C~Hattink; !!J A.v,Ri,µ':l:el. _ . , ·:,. 

TRAI!IING: Donderdag 7 - a.30 uur voor· A + B + C · 
-!---: Vrijdag . 7 - a.15 uur voor D +"E . . 
Goede resultaten, prima stemming,. prettiger voetballen •••• ~ ••••• 
alleen door training! .. , · 
'' . . • . • . ' . ,.·. , . • • ✓' ~-

BOmE: wegens niet" opkomen zonder af te schrijven: 
S.Vloema.ns.,M,Vink. en A.Hoogduin. 'D.it is 'natuuri:Cjk'ä.ë' ë;ü.ste, , 
maar ook de laatste boetelijs~., jongens! Wegbli,j,ren zonder- reden 
komij bij Lens:'niet voor! · ·,. 

Onze_.12!z;pi11S kwamen Zat3rful.g j,1,· op uitnodiging-~n Oosterboys en 
onder leiding van dhr. Goemans weer in het veld, Dm leuk :Parti}-
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tje voetba:).! H.den Teuling scoorde het enigste doelpunt. Een 
reyanche-wedstrijd hangt echter in de lucht, jor.g~ns! A. H ·-,,v ... --------------------'-----= MOORDENAARS-l-. 
Neen, dat zijn ze niet,. onze jongens in Ina.ie, die daar onder· 
de tropenzon of elders hun vaderlandse plicht vervullen.Daar 
zijn al heel wat Lensers bij. Uit hun brieven blijkt telkens 
weer, dat zij ons en•onze club niet vergeten zijn. Dat recht
vaardigt de v.i:-aag, of hun v.i:-ienden hier nog wel eens een wei- -
nig aandacht besteden aan unze soldaten. Hoort ge na deze 
v.i:-aag niet hier en daar gewetens kriebelen? Ja maar, ik heb 
het zo druk. En ik ben nu ee:runaa;L geen schrij'ver. En ik kende 
de jongens eigenlijk zo weinig. 
Lezer, het een en het ander zal misschien wel waar zijnrMaa.r , 
onze -ITiende11 in Indie hebben daz.:- zo weinig aan. Beloof me,. 
ze verlangen naar een bericht uit Nederland, ook Uw brief 
wordt met v.i:-eugde ontvangen; 
Wilt U adressen? Hier VQlgen er enigen. 
BERNARD BOM: Sold.1e Kl. B.JoBom, no. 210826002, 5-1-4 R.I. 
pioniers w.:Brigade. Veldpostadres Batavia. Java. 

- JCOOS WALSTEYi:ît Sold. J'..J. Walsteyn, $tb.no, 250616001, 3e Coeyo 
I-11 R.I. Veldpostka.nt0or Batavia Java, 
THEO V.AN WIJXi Sold.Th.v.Wijk, Reg.no. 250327131, 4~ Como. 
1ë-Pel. IIIe :&:.t.arenadiers, ie Garde ln:f.Brigade, 7 Dec: 
Divisie. Veldpostka.ntoor Batavia. . , . 
~S en PAUL V_/J!l].OREE!,IB'.th Gebr. Coen P.v.Boheemen,' Hal:i.J;:oen-• 
laan 2, Bandoeng Java. _ 
Het laatste adres bètreft geen ~itairen, ma.a;;:: wel goede 
Lens-vrienden. 
!] HOPPENBR~ So"ldo A.1j:oppenbrou.;;er_s$ Leg.250714015. 
Staf IIL-,5-R.Io X :Brigaa.e, Veldpostkantom.• Batavia Java~ 
PIET KERSTE!_ PcKerste - 193116, Chauffeu.r Gom. 50ste Bat. Pa.r&
Paré, Celebes. 
RU SOEl'ERMEER.; Off. Cadet Soetermeer M.C.J. No. 320621. Off, 
Wing; Vlrottersley Park Wolver4ampton Engeland. 
Deze 7 adressen.heb ik nu verzameld. De volgende week hoop ik 
er nog enige aan toe te'kunnen voegen, Wie er nee heeft, ver
zoek ik ze mij mede te delen. ' · · 
Lensers, doet een goed werk en geeft Uw v.i:-ienden een brief. 

. P. J. 
DE LENSBIBLIOTHEEK 
llf,.en kan noteren: lîo.73. Jack Dempsey; Hoe je kaJiipioen wordt. 
Het is een klein vlugschri:ftje van De Actuele Pers. Men kan· 

·, 

. ' 
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er niet in lezen hoe; mooi de. bokssport •is-. Een enkel zinnetje: 
Hij was eén hul.peloos w.ra.k, - een doelwit voor· de 'genadeloze vuis-
ten van. •••• "'" ·· 'J-- •;.. --~ , ,...... 

1 

Yisschien heeft een ·.of ander· gedacht, dat no., 72 Rugby ·door ons, - , 
werdáan.geschaft ,als een leidd:i:-aad'. voor dë jongens van A en B bij 
hun_ zitvoetba.J.speÏ. Dit is echter ·niet zo, wan't rugby is v:;-ij 
"zachtaardig". -Als voorbeeld voor :onze._jongens is meèr geschili(?) 
het z.g. Amerfä:a.ànse Voetbal, waarover wij in Katholieké Digest 
e·en paar bladzijden aantroffén,. 'geschreven door' Avis M.Kolanda. 
Bij dit spel, worden ter. beveiliging helmen gedragen, juîst iets 
voor Jan de Roos,·Paultje en. de Dikke. Wij zetten het· in de.bi
bliotheek onder lro.-74: Avis _M~Kolandá: Amerilcaánse Voetbal.P.J. 

WIST U •• ; •• 
dat Uw tweede voorzitter op Palmpasen terwille van de Palmpaal",

optocht het bokkie of juister het haasje was? 
dat WilJ:B Gelauff op 1 Ap:rii geen sucèes had, toen hij steller .. 

dezés wilde foppen? _ · , 
dat deze bewonderaar van F.red Flodiler bij· die •gelegenheid èen te 

ernstig gezicht zette? , · · · 
dat het bestaan van een buitenklok en een binnenklok bij dé 

Spoorwege..,; oorzaak .is geworden,V--cll gescheiden o:i;,trekken vali 
de 

0

Lensexs naar Nede:dan·d-Belgie?. · · . . _. ' _ ' . , 
dat beide groepen elkaa.T toch nog m de häofdstad ontmoetten? . 
dat René een ernstige conc=ent van 1IB11.:d.=g dreigt te zullen 

worden? .. 
dat .AiJ.toon v/ d Valk niet il)- de laatste tombola zat doordat )lij 

11 die :fü11.1.we kul van de P€i Pé II m,.et leest? • 
Brief van Thee, Brinkelo - _GOEDE!,I.-AVOND. 

A-Elftal. 
Zijn jullie ai kampioen? Nog niet? Nou, dat zal niet lang uit
blijven.,lk·ka.n hiex ook "iedere dag' trappen en dus de tecpniek 
nog verhogen. Hoe gaat het· op de ávondtrai:ni..11g? is ·de op_ll::omst 
nog even groot .als toen il<: er was? nc·heb niet veelctijd,daarom 
schrijf ik r.iaar raa.lr. en heb ik maar· een klein stukje papier ge,:. · · 
nomen. Ik zit dekengrondstoffen te-Înàken en verwerk zowat 5 dui7 zend kilo wol, katoen en kunstzijde' per dag. Het is in ieder geval 
zwaarder dan die rol op het L,msYeld te rollen. Is het veld wee? · 
bespeelbaar? Nou ja, nog eon oomj_,ctitie· in het Zuiderpark ·en da..>J., · 
11eer terug naar Ockenbu:r'gs ··- · ' · , , _ _ 
Tu: z;ie de wekker vooruitlopen ...... Zie. zo, ik het. hem stilgezet,: 
:Iet wordt an~ers ·zo gau·:: laat~ Iri de stad is hier wéinig te bo
leven~ Er zijn drie· hele ,gCTione biosooopj es en d.a.a.:rmeei is alles-

I 
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-------------·--------------~----------gezègd. Komen jul.lie eens een keer hier spelel). tegen Hel
mond? Ik wed, dat jullie verliezen. 0 neen, je mag niet ', 
wedden voor de wedstrijd, h?J? ::zèg 'aanvoerder, stuur eèns de 

·' st.and op V!µl de "oompe:titie "\la.11 Lens A? Wil, j13? Dan lieb ik . 
niet meer te v:ro.gen, alleen a:r te wachten. · · 
Ik wens jullie een kampióensohap van harte toe en wens jul
lie goede. náoht en.wel .thuis.· . '' . ' Ba.ok T.l3R1NI{EI, · · ---------·----------·-------~----H E T E E R S T .E C O N° T A C T , 

\ ' 
Met Belgie '1"18,S tot stanq. gekomen m 1901, toen een Neder
landse ploeg, in ho.ófdz.a.ak bestaande uit spelers ,art het 
Rotterdamse Celeritas; ·op uitnodigil1g van Beèrschot te .Ant
werpei+ een wedstrijd speelde tegen een Belgische oomb:iliatie 
om een door dhr. van del). .Al>eele uitgeloofde beker, wélke al: . 
spoedig de populaire naam van ti:!fet Koperen Dingetje" ve:r-• ... 
wierf. Deze wedstrijd werd met 8-0 verloren. De samenstel-, 
ling van ons ·elftal was toen in handen van c.w.van Hasselt, 
die voor het Rotterdamse Sparta sneelde. De Bond bèmoeide · zich er nog ,niet mee •.. - · · • - · · ' · , 
Ook in 1902, 1903 en 1904 verloor Nederland van Belgieó · Geen 
wonder, dat hier grote vreugde heerste, toen wij op ;50 .A,pri;L 
1905 met 4-1 womien. · • ' · · 
Het mer:lèviaa.rd:igè W!Jó3,, dat· deze fikse overwinning werd be-
ha.,sld in de, ;verlenging. Toen nl. de 90 min. verstreken 'l'i'!Î,-. . r.en, was da stand 1-1. · . •. · · 

(Uit: !{arel Lotsy ert'het Nederlandse Voetbal, 
· ,, · · door G. Zalsrna..>1. ) ; . , · _ · ~T; STUD~ - (Uit ~;ter,burg: Va.r:1..ä)'_____ . 

Ja het niét juister om te SJ;>~en van. "studie en sport"? Jle 
sportbeoefening is _voor orui jo:nge mensen veelal noodzakelijk, 
aLthans zeez, geviennt, 'om ,een tegenwicht te vol'Jllen voor het 
min. of meer or.llatuurlijke van het leven fu een grote stad. 

l. 

. De spieren. noeoten eens f'li?lk in actie kotien, het bloed sual
ler stromen en dez,e .. i±o,:=elijke inspanning moet -leiden tot 
geestelijke' ontspanning'~' Uit dit laatste, vloeit voort, dat 
de sportbeoefenillg.niet mag.ontaarden in sportoverd;l:ijv:illg. 
Als_ we het veld, de turnzaal OÎ het zwembad ·verlaten, .mbgen l · 
we Ol'IS, gerust 1-iohamelijk wat vermoeid, dooh moeten we ons 
geestelijk verfrist gevoelen, in sta.at tot een grotere gees
'telijke kt-aohtsiilspa.nning. Onze studie mag door de sport' 
niet in het ged,rang komen. Integendeel, de sportbeoefening 
moet onze siudielust aanwakkeren. ·( · dt · , ~d' ) ./ ,,or vervo""'-5 

, " 

\ 

.. 

' 1 
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D E L E N S R E V U.JL 
Weekblad van de Haagse R.K. Sportvereniging Lenig en Snel 

Qpgeric,ht 18 Dec •. 1920 ' Alg. Secretariaat: Gaslaan 54 Terreinen: ZUiderpark, ingang Vreesvij~~ra.at ___ _ 
Redactie: P.".Iu:f:fermans en Jac.v/d Kley 

Redacti&-àdres: .Amandelstraat 51 
~t:ratie-a.dr'?" ,:._ J .J. van Luxemburgi_CCÎpernicuss~a.a t 56. 
Ja.a.r~aJW 124§-1241 === ., == ·No·.,~===,,= _ _:_~15 AJ2!'~1_2241== 
L E· N S 1 ' Z A K A G .. E N D A ~ 
D:mderdag 17 April: Seniores trainen vana.:f' 8 uur in de Da. 'Cos

ta.straat -, 
Juniores A en B trail'.len vana.:E' 7 uur in de , , , Rerschelstraat. 

Vrijdag 18 .A;p:ril: 

Het Bestuur vergadert bij dhr. N.Schouten 
Jonckbloetplein 62, aanvang 8.30,uur 
Juniores D en E t:ra:L'len vana.:f 7 uur in de 
Herschelstra.at · . , 

Zaterdag 19 .A;p:ril: Lens 0--D-E;-pupillen 
Zondag 2Q April: Lens 1-2-4-5-6-ll:-B, 
Maandag 21 April: Club bij Alsem --·------------------ . -------------------VAN DOEL TOT DO~L 
Eindelijk hebben we dan weer eens een volledig programma a.:fgewerkt. Maar de resultaten waren niet bepaald gunstig voor ons, zoals wij ü ondersta.and zullmi schetsen. 
Het was aan insiders reeds·bekend, dat onze voortrekkers voor ·. de eerste maal het veel besproken s.s.s. zouden gaan spelen. Wij waren dan.ook zeer benieuwd, of de eerste onde=ichtingen van aanvoerder. Roemers reeds voldoende effect zouden sorteren om tegen Z,;s,ri;..Blauw een gunstig resulta.a·t; tè bereiken. , Laten wij ,vooropstellen, dat .het vertoonde spel onze verwachtingen heeft overtroffen. Rèné Rouners 1.--weet zich op een 'behoorlijke wijze van zijn taak. Hierva,.; getuigt het :feit, dat Zwart-Blauw driemaal van midvoor heeft verwisseld. Het grootste aandeer·hebben even.iel onze beide kanthalfs gelevE1rd. Bevrijd van de opd:t'acht om zich slechts met de dekking van de buitenàpelers te belasten, was het een lust hen over het middenveld te zien drave.;, daa:rbij 'de vèio:rhoede :prachtig steunend. Dat zij ook hun verdedigende taak nièt vernaarloosden, be,vijst,dat zij een juiste opvatting van hun taak voor ogen hadden. Ook de voorhoede deed met viji doelpunten, waaronder enkele zeer goede, 
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meel' dan wij' de laatste maanden van haar gewend waren,Op 
de ongimijfeld nog vele tekortkoming·en zullen wij hier niet 
ingaan. Er zal nog gelegenheid genoeg zijn deze in kleine 
kring te bespreken.· Maar wij zijn op· de goede weg en dus •••• 
volhouden. · 
De eerste helft gaf ee,, gi,lijk opgaa...'lde strijd te zien met 
Lens iets meer in de aa.nval. Beide doelen kwamen beurtelings 
in gevaar, doch de doelpunten bléve1\. vooribpig uit. Van 
beide zijden Tierden behoorlijke aanvallen.opgezet, welke 
meestal over de vleugels.werden geleid, waardoor een fris· 
open spel è~tstond. Uit een door.de· lii:ikervleugel opgez~tte 
a.ànval"pikte Horu;:es 'de bal op en met alleen de kèeper voor 
zich had hij weinig moeite het net te vinden. Hoewel de 
Lens-voorhoc:l.e zich regelmatig voor het.vijandelijke doel 
vertoonde, uist zij toch niet de vereiste openingen te ma-
ken om tot ·scoren te komen. Enkele goed ·gerichte schoten uerden 
op het laatste moment nog .door een Zr.art-Blauw--been gekeerd. 
Ook het Lens-doel ontsnapte enige malen aan een doorboring. 
Zo zagen wij tT1eem.aal de bal voor het doel langs, juist naast 
de paal verilwijnen. · 
Nla, de thee was de veldm.eerderheid sprekender~· De beide kant
halfs bèheersten volko!!IGn het middenveld, waárdoor de gehele 
voorhoede in staat was alle aandacht aa.'l de aanvaÏ te be
steden. Nadat Koppelle voor een 2e doelpu:1t had gezorgd, 
verkleinde Zi,.-Blauw door een goede kopbal de achterstand 
tot 2-1. Het uas toen echter ree:l.s duidelijk, dat Lens de 
overwin,7.ing. zou bevechten. fuor toedoe,1 van Koppelle en 
Houlces werd de stand geleidelijk tbt 5--1 opgevoerd. 
Vermelding verdient nog dat-keeper F.rijters een door w.
lllau\7 genomen penalty zeer goed wist te stoppen. Tevoren 
:tiad Lens 2 een niet geheel vèrdie11de 1-0 nederlaag tegen 
V/ip:po:!.der 2 gitieden. Hoewel het ge::ieel een matige vertoning 
was, waren de onzen in het veld iets sterker, doch de a:f
werkin$ van de aanvallen liet v~el te wensen over,_ terwijl 
ook het plaatsen slecht verzorgd. was. De binnenspelers die
nen te bedenken, dat zij biJ.een aanval ook voor het doel 
aanwezig moeten zijn om eventuele ka.'lSCl'l te benutten. In 
het algemeen werd het spel te kort gèhouden, waardoor de 
verdedi-ging van îTip1>older steeds gelege:;ihe:i.d kreeg om in te 
€,Tijpen. Guus Roo~enrijs voelde zich als linkshalf nog.niet 
geheel thuis en lîet zijn rechtsbuiten wat teveel aan zijn 
lot over. De hierdoor ontstane. gevaa.rlij:;:e situaties werden 
door de achterhoede goed opgelost. 
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Een'onvolledig 3e kreeg in Wassenaar eelî gevoelig lesje. Door 
verscl).illende omzettingen.was- het verband geheel zoek, ·terwijl 
tevens ~nkele spelers volkomen uit vorm blekea te zijn. 
'Voeg. hierbij een mislukt experiment met het s.s.s. en· de nedel'
laa.g is voldoende verklaard, 

,Het 4e, 5e ·eJl 6e elftal gingen resp·. met 4-1, 5-0 en 4-0 t.en 
onder. ·De;,:e uitslagen tollen duidelijk =, da',; de kracht van 
de voorhoede.-i wel zeer zwäk was. De af,iérting van de aanvallen 
liet dan ook alles te wer.sen over. ,. , 
Hoewel in het veld de krachten elkaar niet ·zoveel ontliepen, . 
warel). onze spelers nie~ in staat een behoorlijk schot op het 
doel te lossen. Het :vèrdient dus aaribevel:mg hieraan in de 
resterende weds_trijden. bijzondere aandacht te besteden. HUGH 
UITSLAGEN 12E'H-:'1 
Lens 1 ::"°zw,Blau., 1 

· Lens 2 · - Wippolder . 
· Tiassen8.l?.r - Lens 3 · 
Lens 4 :- Kran~_nbu.rg , • 
.Or.Blauw .- _Lens 5 
B.M,T,6 . - Lens 6 
Lens A Ra.va 
Lens B · ·- Oliveo 
Gr.U,;ll ·,ac- Lens C 
Lens D .- R,K.A,V,V.i. 
Lens E Dol! .. L., 

3 A P ~_I_}_ 
5-1, 
0-1,. 
5-0 
1~4 
5-0 
4-0 , 
2-2 
3-3 ..• 

. 0-2 
,0-2 
7--1 

P Il O G R. S E H I OR E.S 2 0. APR IL 

• 

2,00 uur Lens -1 ~. Rouwkoop 1 te=~r-. -lokaal 1 
12,00.uur 1s-Gra.venzs2-Lens 2 ' Pannenbuurt R.v.Holland . 
. 1.15 uiµ- Westl,3 - Lens 4 . ~, lliddelbroclrneg lfäaldwijk . 
1.30· uur Spoorwijk 5 ~ Lens .5 . Vredeiîburchw.75 Rijswijk · 

12.00 ~= Lens.6 - Vies 6 · te=,2 lokaal 2 

PR0GR •. JUU·I0.RES 20 APRIL 
1.15 uur Ba.va - Lens A Rava-ter:Fê:G.i-~-

. · 1.00 unr Oliveo -·Lens B Pijnacker 
1 9 APR I 1: ·· , 
2.00 uur Rava ~ Lénspup~ · Ba.va-terrein 
3.45 unr Oosterb. - -Lens, C v._Tuyllstr •. 
3,00 uur D,lI.B,R,Kv Lens D . Quick,steps 
3.45 uur Gr:.W.II Vác-Le.ns E Roggewonin,~ · 
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1e Elftal: J.Frijters.,A.Hoefnagei.,H.Scholten.,R.Rooden-, 
rijs. ,R.Ro:emer.,J .'Jillems. ,.Ant .v.Hui'fel. ,H.Houkes. ,A.Kop--

. pelle. ,H.Overbeek.·,J. 1.7tl:s:tefeld. ,Res: Ph.a.e Heer. ,J .Goemans •, 
C.J)J.bois. Leider: TT.Praalder. 

2e Elftali:_ U.Huysmans.,A.v.Hu:ffel.,H.Helmich.,A.Bogisch., 
A.Ualha:ïn..,F.v.Niel.,A.v.Luxemburg.,A.Roode=ijs.,J.Ual
steijn.,H.!'.:Ops., c.v.Luxembu.rg. ,Res: C.:Sierhuizen., îl. Verheg
gen. ,F.v.J,fouril,. ,Leider: H.Janssen. Samenkomst uiterlijk 
11.00 uur Va.rkelllJla.+"kt u.s.M.-bus. 

4Ei Elftal: U.liillenaar.,·G.v/d Steen.,H.den Ih'ijver.,:S.Vink, 
J .Roozenburg. ,J.Bontje. ,F.Bogisch. ,J .Bom.,F.v.Luxemburg., 
H.v/d Burg.,G.Hoeks. ,Ras: J .Heere., C.Hattink., U.Hugens., 
Leider: M.Schouten., Sa.me11komst uiterlijk 11.4S uur Varken-. 
markt TI~S.M.-bus. , 

Se Elftal: Jac.v. West ing. ,L.v/d \1al. ;,i_.v/d Valk. ,F.Albers., 
S.K:roon. ,J .Sinjorgo.·,P,Ifuip. ,A. Versteegh. ,J .v.Zon~ ,lI.Haast·e,-.. 
pad.,L,Niessen.,Res: J,Nijman.,P,v/a. Salm,,Leider: A.v/d Kley 

' ' 

6e Elftal: Ch.Demeyer.,G.Luycµ. ,F.v.Dèelen. ,A.Uageman.,· 
D.Hugens.,H, Vos. ,B.:Ses. ,A. Vaster. ,1I.HeD!nes. ,L.de Weert. ,R. 
Willemsen.,Res: G.v,tlijk~,D.v/á. Putten. Leider : A.Vester 

1Ia· het prac :ige succes van onze voortrel;:kers tegen Zl7.B1uw 
zien wij de strijd tegen llou,1koop ·met vetrouwen tegemoet. 
lîu eindelijk de ree,s:s vai1 gelijke spelen gebroken is, en 
het nieuwe systeem door onze jon.,"'Elns nog niet zo gek wordt 
toegepast, hebben Tlij goede moed,. dat ook de resterende wed
strijden ons Ill)g e"1kele punte.i1 ·zullen opleveren. Vanzelf-

'sprel::end moete;i er nog meerdere oneffenheden worden bijge
schaafd. llaarom worden de -1e elftallers Zondag a.s. weer om 
een uur in het ·Lenshome verwacht. 
Het 2e onderneemt de ve=e reis naar 1s-Gravenzande. Na het 
teleurstellende resultaat van Zor..dag j.l. zijn de kansen 

' aa.rimerkelijk gedaald. óm· echter niet tè ver, achterop te ge
raken, is het"noaig, dat de winst1J1lnten r.orden teruggebracht 
hetgeen met enige inspanning mogelijk moet zijn. 
Ook het 4e el::'tal trekt het Westland in, om \;estlandia 3 te 
bekampen. De donkere wolk voor het 4a is weer iets 'groter 

. geworden. llaar î!estlandia is ee;1 medege!l"adigde voor de rode 
lantaarn, dus lui, ju+lie neet wat je te doen staat. · 
Het Se elftal versloeg in de thuiswedstrijd Spoor1vijk reeds 
met 7-1, l!ogen wij op een herhaling rekenen? 

' ' 
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Het 6e zal flink van zich af moeten bijten om .,tegen Viq13 een 
gunstig resultaat te. bereiken. • ,• 

U I T. R E T ;r U N I O R E M KA M P 
;,. __ 

, ' 
Donderdagavond waren in de Hersohelstr~ 22 ju."1ioren aanwezig. 
Zoals gebruikelijk werd weer een oompetitie-zitvoetbalweclstrijd 
ingelast, die deze keer door onze B-ploeg ,1.erd gewonnen~ Eer]jjk
heiclshalve moeten wij echter opmerken, dat er een paar. doel
puntjes bij waren "met een lucht.je", maar dat neemt· too'.b. niet 
weg, dat de ove=in11ing·wel verdiend was. De A-ploeg hee;.'t ech
ter op sportieve wijze de nederlaag gedragen en was het er over 
het algemeen wel mee eens; da.t bv. de kogel van Linnemveever · ; 
een echt doelpunt, waard was. Ook Vrijdagavond' was het eeni echt 
en gezellig bal-ohampêtre in de lierschelstr. Hier gave."1 liefst , 
26 ju.'lioren .na een lrnartier·indoortraining een partij zitvoet
bal weg dat er zijn mocht. De· stand van de-zitvoetbalcompetitie 
is !lll A 77 en B 4-(). • 

DE JUCO FELICITEERT: ' ' 
öp-Vrijdag 18 April Leo v/d '\'Tal, itie 13 jaar ,1ordt. O!;ze pupil 
A.van Aa.rem zal a.s. Zaterdag 10 jaar worde;:i, Op 21 ],pril geeft 
de rechtsbuiten va.'1 Lens-E lïaarten Semeijn, een fuif. Hij wordt 
13 jaar •. Twee p pillen sluiten deze w~el::. éllcl rij n1.; Mico Romijn 
en A.v.Laarhoven, die beiden op 23 April_a,s. 12 jE\ar worden. 
Ook aan de ouders, broers en m.sters enz •. onze hartelijke ge-
luk:\'Jens en. · ~ · . . . • ' , 
PR0GRAMMA.-OVERZICHT EU OPSTELLUTG DER ELFT.ALLI:li 
Leiders:-Pu.pillen: de heren J.Goemans en·c.H?,tii:L'lk 

A-elftal: 11 J.îialsteyn Sr. en H. Villk 
B-elftal: 11 ·p.Juffermans en rr. Visser Sr. 
G-elftal: 11 J .v,'\Jàssem &n :r,v,Lu:::emburg 
D-elftal: · w. Visser sr. 
E-elftal: A.v,H!lffel 

Onze PITPILLEN zullen dit' week-end
0 

w~er de eer hebben het eèrst 
aan bod te 1'omen. 1Jij herinneren Óllf! nog heel goed de spannende 
wedstrijd op het Rava-te=ein, die met. een gelijkspel werd be
eindigd. Ook = zal dus weer het béste beentje moeten vordei;t 
voorgezet om een gunstig resultaat te ·oerêiken, -LElIS-A krijgt 
een retu:m--match tegen Rava, en daar het, toeval ,;:il, dat wij 
j. l, Zondag de gastheren ;,aren van Rava, behoeven 'i.ij over even
tuele kansen niet verder uit te weiden, Succes boys! Voor- LEi.'l'S 
]! geldt hetzelfde als voor het A-elftal, v;a..1t ook 011zé. B-ploe3" 
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_ ,t , komt tegen de gaste:,. van ver lede:,_ week in het veld. LEtîS C 

-~., gaat na= Oosterboys, dat u.it ha.ar zes wedstrijden (gegevens 
bijgewerkt t/m 29 Mrt) 7 punten wist te verzamelen. Oppassen 
dus, boys! LmîS n·gaat op visite bij D.R.B.R.K. dat uit 10 
wedstrijden slechts één puntje in de wacht wist te slepen. 
Haar doelgemiddelde, 10 voor en 47 ·tegen, doet ons het beste 

. · verwacht.en.' D.R.B, heeft echter 8 wedstrijden meer gespeeld 
dan onze ploeg, hetgeen toch niet weg:1eemt, dat wij erg be-

. ni&11wd zullen zijn naar de uitslag. Op de P.oggewoning zal 
onze E jongens wel een warm onthaal '\'lorden bereid door VAC. 
lîet is .een historisch feit dat een Lenselftal op de Rogge
.woning altijd voor haar puntjes moet vechten. Du.s LENS E 
o <rerscha.t je tegenstander niet• ! ! ' 

• 
Lens A: same:--J:omst 1 -uur vóor de i.>iga..'1g v.h. Rava.-terrein . 
De opstell:L"lg worà:t Donderdagavond (training) bekend gemaakt. 
Lens B: Sa.;:;:enkomst 11.00 1lJ.U' voor de -ingang v.h. Roll.Spoor 
:ö'ëtrêLi vertrekt om 11.20 uur. Zor,;t .ervoor i.v,m. het ko
pen van kaartjes, dat jé .op tijd aanuezig bent. Kosten re
tour Den Haag-Pijnacker j O. 70. 
P.v.Leeuwen.,E.ten Berge (as.nv'.) G.Koldewijn., C.Hillenaar. 1 îf ,Hegge. ,P, Vollebregt. ,Ádri D.zyvestein. ,ilb:.Ruykrok.,J ;de 
Roos~ ,H.v' ,Hirtum. ,J .v.Zll.ilen.,Res: H.v.lîiel. ,M.v/d ]erg, 
Lens C: Samenl:omst 3 uur bij het Capitol-theater (verder . 
met lijn 12) Tiier '\7orde;'.!. v;erwacht alle sp,ilers en .reserves F 
vau Qit elftal, De opstelli..'lg geschiedt door de leiders. 
Terrein v. Tuyllstr. 
Lens D: Samenkol!ISt 2.45 UUJ:' voor cl.e ingang va,, het Q.-steps 
terr. Hier ve:t'lra.chten wij alle spelers die j .1., Zaterdag 
hebben meegespeeld ( zonder ,r. Gelauf'f) en hl, V:L'lk., c.Botter., 
S.Bleekemolen, ,~.v.Zeela.nd. ,B.Eorsboom, ,ïT.Tettero •. De op-
stelling geschjedt door de leiders. · ~ 
Lens E : samer;;;:0ost 3 uur Tu.rfmarkt _,;;. Gelauff. ,-! .v.Rijn., 
F.Polders. ,A.&peelma.ns•., ,r.v/d steen. ,A, strous. ,M.semeijn., 
T.Heijdra.,c.Bon en P.V/d B:,,oek,,Res:L,v/d Ual,,G.,BlOlllk., 
s.v.ioemans.,J',Boortman - · · · · 

· LEtTS-RJPILLEi:T: _Q:!e :pupillen worden om 1,45 uur ·verwacht 
bij de inga.!'~-va.n het Rava-térr. ·ook moet hier aam1ezig zijn: 
R.Roemers., · 

TRADmm. 
Donderdagavond 7 uur voor · de spelers van het A-B-,0-elftal, 
el). Vrijdagavond voor Lens D en E. 
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Een Leni@-en Snelspeler doet zijn naam o:ngetuijfeld eer ::.an.Hij <' · 
houdt zich aan de leus: ilet t:raining wordt LENIG EN SNEL: LEl:U_: . 
GER, EN SNELLER. . 

' ' 

· Lerui E: bond'D.H.L.b aan haar zegekar. îlie echter denkt, dat wij 
met de 7-1 uitslag tevreden waren,, heeft het mis. Het spel was 
zeer slecht en onze boys kunnen stukken en stukken beter. Zorgen 
Wi;j er dus voor. tegen Vac. vaµ onze in~i."lld;,1g genezén te, zijn, 
want anders. • • .. • ,_ 
Lens D: Deed waarempel vriend en vijand verbaasd staan door tegen 
R.K.A.V.V. een partijtje voetbal weg t.e geven, dat er,zijn · 
mocht. Lens verloor\1e;I.iswaar.va.,'1 no,2 óp de ranglijst met 2-0, 
maar .ieder~en 'was het ermede eens,;dat Lens inplaats van R,K,A, 
v.v. had moeten m.nnen~ Jle achterhóede e,1 de middenlinie ver
dienen een grote pluim· e:n onze voorhoede zal, als ze over een 
beetj€ mee;r ervaring beschikt er ook wel komen. ])9.ar 'zijn wij 
van overtuigd. · 
Lens A en Lena B: verspeelclen beiden eè,1 zeer kostbaar punt. O:p 
de training van ;Donderdag a.s. zullen. wij even over de wedstr'.J-
den spreken. · ··· .,::: · 
Lena. C: trof op de Roggewoning èen zeer 'behoorlijke· ploeg van 
Vac. Met 2-0 bleven onze jongens de baas. llaar ook in dit elftal 
·geldt: speelt de bal vlug af. , ~ 

VARIA 
We melden U het overlijden van onze donateur iJ,hr AoZuydwijk, de 
vader van :Leek ZUydwijk, élie thans als militair in Indie is. 
De familie betuige.'1 wij met het ernstig verlies onze oprechte 
deeln_eming. Hij ruste in vrede. · 

Jáevr. M.v/d Kley-v.Uees, die wederom in het ziekèn.'i.uis werd op
genomen; heeft een operatie ondergaan, die hac...r heel wat :ve~ 
lcihting van pijnen heeft gegeven •. Allen die de. waarde van ,het 
gebed kennen, brengen wij gaarne hèt verzoek van onze worzit
ter over voor zijn vrou.1 te bidden~· opdat haar herstêl spoedig 
en volkomen moge zijn. · · · 

René Roemers heeft in zijn vreugde: om de uitstekend gespeelde 
· wedstrijd van zijn elftal verzuimd zijn shirt in de koffer te 
doen. Wie kan onze aanvoerder het huidig verblijf van zijn koren
blauw sportomhulsel open1laren? _(adres: Valkenboschkade 22,.,.) __ 

ADRES S EN: 
Eerst een vraag: ,7Îe liceft in de afgelopen week reeds een brief 

, 
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naa:r onze v.rienden geschreven? U? UJ' U? 
Nog niet? Doe dan vandaag, wat anderen reeds eerder deden. En hier heb ik nog een.paar adressen: 
P.Hoppenbro:mers, Rio Canaxio Ga.mp 130. Curaqao. 
Bep Boortman: Sold, A,J.Boortman, 16 Comp. A.A.J. No. 
-,..----~-17.,_1_1_2_2 __ 00_,3...,,.._V_e_l~:!:::!.!!:!. Palembang. 
?î I E U W S U I T D E H E R S C H E L S T R. 

, Mijne Ïi:èren, Den Haag 10 April 194 7 
Na een ueek gedwongen rust, zijn de jongen,.s weer :naar de Herschelstr. opgerukt en aijn daar vol frisse moed gaan 
trainen. Het· aantal jongens was va."'ldaag weer flink groot nl. 14 of 15 va.n A en 8-9 van B. Niet slecht. 
Ha een flillke training kivam het zitvoetbal. Beide elftallen waren vol s:pa.n:ning wie de wirmaa.r zou. zijn. In het begin was de gedachte, dat Lens ·A de winnaar zou zijn, maar we hadden allemaal misgerekend. want Lens B werd de winnaar en wel met 7-6. 
Nadat Lens A 2 goals gemaakt had, kmi.r.i Lens B .opzetten.Al gauw was de aèhterstand ingelopen. Het samenspel, als ik het tenmi."1.Bte zo kan noemen, was beter dan van A. Ma.ar toch blam Lens A weer met 4-3 voor te staan. Weer kwam Lens B opzetten. Langzamerhand liepen ze weer- in, maar Lens A maal."i;e ook n~een goaltje. 
Alle jongens waren knap moe, toen de scheî.d.srechter die heus niet te missen is, op zijn horloge keek en constateerde dat er nog 10 min. te spelen was. Nadat de jongens dat gehoord hadden, werd er nog meer gevochtèn voor de over-winning. Na een paar maal tegen de paal geschoten te hebben, had Lens A geluk en maalde nog een doelpuntje. lla.ar ook Lens B was niet voor de poes en was nu aan de kop gegaan (7-6) Nog enige min. '\?aren er te. spelen. Zou Lens A het nog inlopen? lTeen hoor, da.ar ging het fluitje al en de strijd was voor A verloren1 dat nog al ongeslagen· kt.impi oon wou wor_den. Ma.ar ja, jongens, als we het nu niet konden wi:rµien, dan moet het maar Zondag tegen Rava. Dan zullen we in 2 competii;ies kampioe:µ zien te worden. 
Ik ga nu weer eindigen met de hartelijke gi-oeten van 

' J • v .LUXEMBtJRG ., 
=~==============-========~=--~=---.~==----==-=--=~------= 
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LENS' ZAKAGENDA· 
Dond~;rdág 24 April:. Lens A en B' spelen op veld 2 .een oefenwed-

·- ' ' ·- strijd·, aanvang 6.55 uur. Tijc1ig present! 
Lensseniores trainen.in de Da Costastraat. 

Vrijdag 25 Aprii:- Lens D en E trainen in de Herschelstraat. 
Zaterdag 26 April: Lens C-D--E-pupillen. •, , .' . ' · . 
Zondag _ 27 April:, Lens 1-2-3-4-5-6, , , · ' 
Maandag , 28 April: . Op de. club al wéér meer Lensers. · , 
Dinsdag ' 29 April: Bestuursvergadering bij Dhr • .r.v.Luxemburg, 
______________ Q2E~~!2l:!-.!!§iE-~i-2§~~--_____ .,:_ ________ _ 

' V A N H E T E C 0-S E C R E T A R I A A T 
De aandachtige 1e·zer van de rubriek "Van Doel tot Doel" zal heb
ben bemerkt, dat enkele van . onze. elftallen ip,compleet aan de • 
stm:t verschenen. En vanzelfsprekend maakt -hij voor zichzelf de 
opmerking, dat hiervoor'de secretàris van de Eco dé verantwoorde
lijkheid· draagt• Immers is. het de eerste en wel licht voornaamste 
plicht van deze'functione.ris er voor te zorgen, dat voor elk elf-" 
tal een voldoend, ,aantal spelers plus enkele reserves-worde:p, aar·- , 
geschreven. · · · . . , 
Het zij mij vergundcnaar aanleiding van het gebeurde op j.l. Zon
dag enkele -feiten ter kennis van oxi&e leden te brengen. Het zal 
U allen wel ·bekend zijn, dat gedurende de laatste maanden een aan
tal spelers.'s Lands wapenrok hebben aangetrokken en dáardoor 
niet, of niet e·Jke Zondag vaar Lens beschikbaar zijn.Hierdoor zit-:
ten wij momenteel wat krap .in ons mensellI!lateriaal en is de mede-

. werkï?Jg van alle overige spelers dringend noodzakelijk •. 
'Na Zat~dag mijn dagtaak volbracht t_e hebben, be!ilerkte ik bij mijn 
thuiskomst, dat het aantal afschrijvingen tot .8 was aangegroeid., 
Zoal'S gewoonlijk klom ik I s middags op mijn fiets, waaxover ik 
gêlukkig weer beschik, om een en ander in het reine te brengen. 
Na enkele spelers bezocht te .hebben kon ik mij"~el'ukkig ·pri;lién 
hierin tè zijn geslaagd. Wie schetst echter mijn verbazing, toen 
ik bij mijn thuiskomst weer twee nieuwe afschrijvingen in handen· 

. kreeg. Hierbij was er o.a. één van een speler, die mij om 4 uur· 



:_g1g__: ___________ , _____ , _______________ _ 
persoonlijk, en met de hand op het hart, had belçofd om, am1we
zig te zullen, zijn.Enfin, na de. boterham er weer op uit om dit 
varkentje te wassen. !fot de medewerking van een paar oude getrou
wen kwam het zaakje wederom voór elkaar. Blij te moede kwam ik . 
om half negen thuis. Gelukkig had mijn vrouw weer een· ver=ssing,. 
vra.nt juist enkele minuten ge leden had zij weer een van de beken- · 
de briefjes in de bus gevonden,. .. Hoewel ook.bij mij voor brieven. , 
niet behoeft te worden gebeld, lijkt het mij opmeen dergelijk laat 
uur wel gewenst om toch •even persoonliJ'k kennis te geven. Het was 
mij inderdaad te bezwaarliJ'k om er die avond nog op uit te trekken· 
en ik besloot er des Zondags een vroeg-misje aan te wagen. lTa ' 
Zondagsmorgens deze, naar ik meende laatste opgave,volbracht te 
hebbe::., had ik nog tijd over om bij het vertrek van het tweede elf
tal' aanwezig te zijn, Tot mijn verb?-zing bleek mij daarbij, dat een 
speler zich van ziju plicht gekweten meende te, hebben door bij de 
leider a:f te bellen, Gelukld.g was de ·enige nog beschikbare reser
ve aanwezig, zodat een voltallig .tweede de reis naar 's-Graven
zande kon r-anvaarden. Met een gerust hart kon .ik daarna mjjn kof
fer gaan halen en mij voor de wedstrijd van het eerste voorberei
den. Om twaalf uur was ik weer thuis,en juist een half uur ge-· 
leden had de keeper van het zesde elftal, dat om 12 uur moest 
spelen, ·laten ,:eten, dat hij dc,,r een blessure verhinderd was. 
Hiervoor heb ik geen vervanger meer opgezocht, doch de verant
woording hiervoor durf ik met een gerust geweten op mij te nemen, 
Uit de inmiddels ontvangen wedstrijdrapporten bleek mjj, fö~+, ren 
speler van het ·derde .en twee spelers van het zesde elftal zen
d.er opgave van redenen.meenden hun makkers in d.e steek te kunnen 
laten, Het zaJ. U uit het bovenstaande duidelijk zijn, dat de on
volledigheid van twee V2ll. onze, elft:,.llen slechts hie:raan te wij-· 
ten is. · 
:ueen niet, dat ik door dit artikeltje er naar heb·gestreeft voor 
mljzelf medelijden of waardering op te wekken. Ik houd. van voet
ballen en van Lens, en heb daarvoor-gaarne ·iets over, Echter 
hoop ik, dat onze spelers tot de cónclusie zijn gekomen, dat al
vorens af te schrijven het nodig is goed te-overwegen welke ge
volgen dit voor de elftallen van Lens kan hebben. Hu Zondag a.s. 
wederom zes elftallen in het veld moeten verschijnen, meep.da ik 
goed te doen het bovenstaande onder Uw aandacht te brengen. 

SECR. - ECO. 
' . In verband met komende Veteranen wedstrijden verzoeken wij onze 

,S!Ude _garde ..!ic):!_!~!!!tlden, 2e Sch~ str;;caa=t---=6-=0-=•------



' . ' . ""- . . ·,. - 27'~ - . ------------·-·----------------------'---U I T S L A G E N V A N 19 en 20 A P R I L 
Lens· I . -. Rouwkoop I 1-3 

· 's-Gravenzande 2 -· Lena 2 0-6. . .. 
Westlandia 3 Lens 4 · 1-2 
Spoorwijk 5 - Lena 5 · 1-3 
Lens 6 Vios. 6 1-7 
Rava a Lens a · :. 1-1. 
Oliveo.a Lena b cc; 2-1 · 
Oosterboys - Lens c 1-5 
:D,H,B,R,K, - Lens d 2-2 
Gr,W.D~ Vac,' Lens E 0-ll, 
P R O G R. S E N I O R E S '27 A P R I L 

2.00 uur De Jagers I Lens I , Rijswijk: Vredenburchweg Te Werve 
12. 00 uur Lens 2· - Zw,Blauw 2, Veld l lokaal .1 
12. 00 uur : Tonegido 3 - Lens 3 Voorburg, Roodelä.an 
12.00.uur Lena 4 -Westerkw,3, Veld 2 loltaal 2 

1,15 uur Lens 5 · - Vios 5 Veld l lokaal l 
1,15 uur Lena 6 - Rijswijk 7 Veld 2 lokaal 2 

J U N I O R E S · Z A T E R D A G 27 · A P R I L 
3,45 µU:J:' Lens C· - Q.uick Steps, Veld 2 lokàaJ. 2 
2,30 uur Lens .:;J G,D,A: Veld 2 lokaal 2· 

. 3.45 uur Wilh&lmus 6 Lens E · ,Voorburg 
2,00 uur V. V.P~ Lensp;upillen · ·Zuide:rps.rk. · 

Z ,D N Il À G 27 A P R I L 
12.00 uur Graaf W,II Vac •. ·-Lens A · Roggewoning, 

Veld 2 lokaal 2 

'. . , 

-1~~~!:_._Le!)S B - G.,_;;:.D.::...s""""---· ------ ----------, ----... 
VARIA: 
De Heer en·l'/ievrouw Henk vsn den Boogaa:rdt - De Wilde geven.de ' 
-Lensvrienden ke~is van de geboorte van. een dochter, 

ASTRID ANTONIA . MARIA 
En Lens wu:i,ft met de blauwwitte vlag de blijde ouders een hartelij-
ke gelukwens toe. . · 
Pier;e van Leeu;en wil zijn schoenén (maat 42) ruilen voo;i: maat 43. 

· De prieven aan Bep Bo'ortnian zende men niet aan Veldpostkantoar 
te Palemha~~-!~!l~_!a (Zie Le!)-§~~~-ng _,2§.le, ______ _ 
VAN DOEL TOT DOEL, 

'Bezien wij de.result;1ten van de seniores-elftallen dan kunnen we 
over het algemeen tevreden zijn, · Dri.e overwinningen en twee neder-
lagen waren ons deei. . . 
Het eerste elftal bracht ons wél een 'kleine tE:leurstelling, want 



-_J.7_4_-______ _ --------------------
hiervoor hadden wij ons ve:rwaèhtingen iets hoger gesteld. Hoewel 
ongetwijfèld van ,een veldmeerderheid kan worden fesproken, was 
de voorhoede niet in staat dit .in doelpunten uit te drukken. 
Een handiuap was eveneens het uitvallen van J.ifillems,-die we-· 
gens een knieblessure de strijd noest staken. Maar het wilde 
deze keer niet· vlotten; Wel konden wij in de eerste helft enke,
le zeer goede aanvallen note1'en, waarbij" een prachtig schot van 
J.Wüstefeld van de onderkant van de lat in het veld terugsprong, 
Het zou echter tot ongeveer 10 minuten voor rust· dûren·; voordat 
een goed door îlüstèfeld genomen ,vrije schop jn•het doel kon wor·· 

, den gewerkt. Kort hierol' wist Rouwkoop met een gced schot ge··· 
liJ'.k te maken. · · 
Koesterden wij gedurende ,de rust nog.de beste. verwachtingeri,het 
zou anders aflc~en, Onze spelers konden niet in hun gewoon spel 
komen, waardoor_ het geheel wat rommelig aandeed. Met twe·e goe
de doelpunten, het iaatste 'gescoord vlak voor het eindsignaal, 
wist Rouwkoop de stand tot 3-1 ·op te voeren. · 
Het tweede elftal had een ·"walk ·over". 1 s·-Gravanzande 2 ver
scheen sleohts:.met 8 man .aan de start, zodat de 5-0 overwinning 
hiermede wel is verklaard. Vermelding verdient het feit, dat · 
alle VC:'.)rhoer'pspelers een dof:lpunt voor hun rekening nsmen. 
"Dragers van de rode lantaarn.cl.at nooit", Deze afspraak moeten 
de heer Schouten en zijn volgelingen wel gemaakt hebben, Hoe
wel slechts 10 spelers aan. de oproep gehoor haè!'..en gege·ven, be- . 
ten zij zo~;.nig ·.'an zich ~, dat bij de rust een 2-0 voorsprong 
werd verkregen, waarbij het vertoond'? spel te loven viel. Van- 7 

zelfsprekend deed-in de twëède helft de vermoeidheid zich gèl
'äen, doe~ zij wisten stand te houden en sleepten d~"kostbare 
_2-1 overwinning, uit het vuur. ' · 

. •·ook het ,:ijfde ·oehaalde eeri verdiende 3-1 zege op Spoorwijk,waar-· 
bij J, va.;n · Zon met· twee goe á.e doe lpimten het grootste aandeel · 
voor zich opeiste. Vánaf h·et· begin werd 'een _behoorlijk open ·spel 
gespeelll.,waartegen Spoorwijk nîet opgewassen bleek. . · 
Dat _Vaster en z_ijn mannen met 7-1 ten onder gingen,behoeft hun 
geenszins tot. scha.."'lde te strekken" Met 9 man hièlden zij de gehe
le eerste helft stand. 
liet was te:voorzien, dat zij dit ongel:ijl::e gevecht niet konden . 
-volhouden;'Hulde echter aan de dapperen,die zich tot het laat-· 
ste moment geheel hebben gegevèn ·en de wedstrijd in de be~te stem-

' ming beëindigden. . . , ' ------~------------ ___ HITQ!j:i_ __ 
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~E "ECD BLA.AST AP~fu1· . 
·1e Elita1:·J.Frijters.,A.Hoefnagel,,H.Scholten.,R;Roodenrijs,, · 
R,Roemers. ,H. Ov-~rb.eek, ,Ant ,;v.,Huffel, ,H.Houkes. ,_.A:,Koppèlle., J, Wal
ste'ijn;··, J. Ulistef_eld, Res.t J',;Goema.ns., C".Dubois; Leicle;r-: 
2e Elftal: A,~en Dam. ,Á.v,Huffel~A.Bogis~:h·.·,A,l'lalhain, ,F,;van Niel,
~v.Luxemburg. ,w;Verheggen.,A,Roodenrijs, ,H,Kops. ,1. v,Luxemburg., 
LH,Helmich. Res: A, Versteegh,,,Jac,v,:ITesting, 
3e Elftals W,Huysmans.,J.v,VenroÓy.,H.v~d.Boàgaardt"Ph,de Heer,, 
1,Ullers. ,F,v_.Mourik, ,c.Ha.t:tink, ,c,Bierhuizen,, J. Goema.ns,, W,Hu-
gens., C,Dubois. Res I R,lîaa.st.epad, ,F ,Albers, - .· .. .. 

. . . ' . . . . 
4e Elftal: W,Hiilenaar. ,G.v .d.Steen. ,H.den DrljYer, ,,B, Vink, ,J ,Roo,
denburg, ,J,Bontje_. ,F.Bogisch, ,J ,B9m. ,F. v.Lm:emburg, ,H,v/d Burg., 
G,Hoeks,Res tÖh,Demeyer, ,J,?îijman.· _ · . . · . · · 
Se Elftal: Jac~v.Westirig,,L.v.d.Wal,,A,v/d Ve.lk,,A,Blok.,S~Kroon, .. 
J • Sinjoz:gcd ,P .Kuip. ,A, Versteegh, ,J. v ,Zon. ,A.Saál, ,L,Niessen, . 
Res:G.v.~ijk,,D,v/d Putten,. · - · · · ·. - . . ' ' 
6e Elftal :J',Heere; ,_G.Luyckx. ,F,v ,Deelen, ,A,1J8€;emens, ,D,Hugens., 
H,, Vos. ,B,Bes. ,A. Vaster. ,M,Hemrnes.-.-,1,de, Weert. ,1,_, '.'!illeinsen, . . ' 

. Zondag a. s-. wede;r-om een volledig programnîa., Alle hens aan dek! 
Het beloven prettige vredstrijdan te .. worden, Alle tegensta..'lders 
zijn ongevee;.• vàn dez~lfde. sterkte· als Ónze elft allen.Er zijn dus 
kansen op een goede oogst aan "winstpuntén,die vi<~ neg beet kunnen 
gebruiken,TI"e'zullen_ toch trachten om de cÓmpetitieladder zo hoog 
als mol'\el!_~_te bek:i~_::_~ Su-c::'.:~:~! ___________ ::::~o. ·_ 
UIT HE~ J'UNIOR~NKAliP 
Opstellingen voor Zaterdag en Zóndag 26 en 27 April ~ · . · 
Lens-A: J.v.Melzen,,J,v,Luxemburg.,A.Haasjes,,A,v,Looyen,,P.v/d - ' 
Valk,·,J ,Linneweever, ,F ,Bouwmees';~i-. ,R,Becker, ,R.Wüstefeld, ,A,Hoef
na.ge~" ~~--v.Beek.Res: P .a.e Leeuw"' "t?;_.Kervel.·,R.Rodenrjjs. 5 E"Déoeyer, 
YT,.v.Blijswijk, Leiders de heren J',Wa:lsteijn en H. Vink, 9amenkomst 
11 uur Turfma.rkt, (LET OP!! 'het_ is geen thuiswedstrijd tegen . 
Q,uick Steps,maar een uit--wedstr:jd tegen V,A,c·.) · ·. 
LENS-B: P. v. Leeuwen:,E.ten Berge, ,G,KoldeF.ijm, ,C,Hillenaar., 17,Heg-_ 
ge, ,P. Vollebregt, ,Adri Duyvestein, ,Alb,Ruygrók, ,J,de Roos,.,H,v, 
Hirtum,,J,v,Zuilen. Res: H,v.Niel,,M,v/d Berg. Leiders dê heren 
P,J'uf'fermans en 'iT;Visser Sr, , 
Lens-C: C,Bogisch.,J,v/d Ga:ag,,G,Lam,,A,Nieu:yre$uyzen,,F,Schip
pers.,P,Pellekoorn,,B,Hel.mich,,G,v.Reenen,1J',de, Bakker,,D,Löwen
stein, ,M,Gela:uff ,Res: C,Redeman, ,,I, v ,llirtum. ,J ,Kuypers, ,L,v ,d, 

' 
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Hulst.,J.Jagerman. Leiders de heren'J.v.Wassem en F.v.Lu.x~mbuxg. 
Lens-D: A. Urba..".lus., J.AdmiraaJ.. ,W. Visser. ,L.Hering. ,J.Keuls., 
G.v,Roon.,L.Haket.,B.Heri'kens.,G.Lammers.,W~TetteroJ,Res1J.Wal
laart. ,L.v.Zeeland. ,M. Vink. ,C.:Botter. ,G.lllonk. Le.,ï-ders de heren 
P.Ju:ffermans en. vr.Vi_sser. . , 
Lens-E: W,Gelauff.,J.v.Rijn.,F.Polders.,A.Speelmans.;w,v.d.Steen 
L.v/ d Wal •. ,M.Seme:ijn. ,s. Vloemans. ,T.Heijdra. ,C.llon. ,P .v/d llroek. 
Res: A.Strous.,J.Boortman. Leiders de.heren A.v.HuffeL en A.M. 
Speelmans Sr. Bijeenkomst 2.45 uur lllauwe Tram, Maliebaan. 
Lens-Pupillen: Alle pupillen worden a.s. Zaterdag weer op het~ 
zelfde terrein verwacht, waarop zij vorige week tegen Ravage
speeld.hebben. Uu zal echter de strijd aangebonden worden tegen 
V;V.P, Samenkomst voor de ingang van het V.V.P.-R.A.V,A,-te=ein 
2!!!..1~~-~11!:~ Leiders ~e.J!-eE~n J.Goe~§g§.<.Qg..Q.e~ttink. ~---
::J E J U C O F D L I C I :Il E E R T: 
F.llOUR•IEESTER, die op Woensdag 23 April 17 jaar is geworden en 
H.HOCGWEG, .die op 25 April a.s. uit zijn pupillenschoentjes zal 
stappen. Cok aan ouders, broers en zusters (anz.enz.) c:ize har-

. tel!~e~];~eg§~g~--:--·-~------- -~~------------- . 
EEir PRIMA ZATERDAG ••••• 
want de.6 pur.~en, die onze .Lens-ploegen konden behale~,werden 
er liefst 5 in de_ wacht gesleept. llRAVO!! Lens-C versloeg Oos
terboys in de v= Thuyllstraat met 5-1, waarmede zij zich na, de 
korte inzinking wel volledig herst~ld heeft. 7··1 uit 2 wedstrij
den is neus niet slecht! Indien wij een echte krant konden uit
geven voor onze club,dan zou zonder twJfel de kop gevormd worden 
door de volgende vet~gedrukte letters: LENS-D SLEEPT DE EERSTE 
PUNT If.A.AR HllIS ! ! ! ! Bravo, bra.vo;jongens ! lfatuurlijk zijn wij 
hiermede nog niet klaar'en zullen wij nog heus wel eens op onze 
kop krijgen, ;v-;J zijn er echter van overtuigd, dat ook een overwin
ning wel eens binnen.ons bereik. zal.komen te liggen. Wat zal er 
dan:fèes.t gevierd worden, hè? · 
Lens-E gaf haar leider e·en zel_dzaam mooi verjaardags,-cadeautje. 
Onze jongens hebben werkelijk een buitengewoon goed partijtje voet
bal gespeeld, Toegegeven; Vac. was niet sterk, maar met het spel 
van de vorige keer zou het toch niet meer dan 4-0 zijn geworden. · 
Nu werd het echter liefst 11-0 en het eind-signaal van de scheid~ 
rechter v~rstoorde wreed ~e doel:eB?ltenhonger, llravo

1 
lui!! 

MAAR EEN TRIESTE ZO k DAG, •••• 
~ant Lens-A verspeelde in sen bar-slechte wedstrijd een zeer kost-i 
haar punt tegen Rava. De kans is hier echter nog niet verkeken,f 

' 
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1aar dan. moet er··ook Op zeer ·kort t·e:rmijn gevoetbald worden. :Nu. 
Leek ~t er af en toe. weLop, o:f .een juffrouw van een kleuter-
ichool met haar kindertjes aan het-touwtje spriµgen was. Geluk
::ig dat Rava het niet veel beter dèed, want ik moet niét denken = de uitslag, als de orsn'j-e-mannen ook>_méár één schutter in hut.. 
roorhoede hadden gehad. . . . , . . . ·· ' · . ' · 
L8 Pupillen bevolkten j.,'l. Zaterdag. )1et Rava-t.e=ein. IedEn'een 
ieeft echter minstens een haJ.ve wedstrijd me·degespeeld.Met 1-0 blE;!
ren de Rava-p~pillen de ba.as.De ruststand. was 0-0~ Dus E:;la:nnii:Jg 
rolon ! 1 ' ~: 

,ens-B wist in Pijnacker wel. :i,ets bE(ter- te voetballen dan A tegen· 
lava, maar de uitslag was hier ncg,ongunstigerJ ! Oliveo wist de·. 
rolle bi-•.it thuis te houden, da"lk zij een paar onvergee:fliJ"ke frutie·
re b,;°slissingen van_ de s chei!l-srech~er. liet tweede doelpunt i)Ta.n. zijn . 
jongens yras- ~-o geheid . bu,i tenspe l, dat ·de· ve:c ontwaardiging .. van on- .. 
:e spelers wel te begrijpen was. Vóór de rust waa aan ëe0 thuisc:).ub 
:eeds een penalty cadeau gedaan, ofschoon later bleek, dat"de" a~ 
)iter,. die toc..h de :r:echtvaardigheid in zijri s"child moet voeren, . , 
reen overtreding kon noemen •. De strafschop we:r:d. hard naast. -gescho-• 
ien~ 01iveo had een tweetal hàndige spelers in--de ,voorhoede, máar 
ms achtertrio had er een goede kij~ op. In de middenlüJ.ie deed· 
[egge veel goeds·, doch m.i, is ht ~1:an oeer nut als a:anvallèr.Iµl
_enaar speelde zeer goed, doch moe:t. nog wat harder trappen. Jle 
•oorhoeèe was minder dan gewoonlijk en had wel wat te lijden van · 
,et neg al :forse spel vsn een paar -reuz,en "in de vijandellj"ke ·verde
Ligir.g, die meer in·de le klasse thuis horen.We herinneren~ ons• 
,en keihaxd geschoten vrije trap van Hegga 1 die op een haar·na doél 
:rof;. verder een p:r:achtig (3chot van Duyvestein,dat even fra_ai werè 
;estopt; dan veel goed werk van Pierre v.,Leeuwen,o.a. een prima··· 
:afe in de eerste helft; een goed doelpunt van Jan de Ro9s en een 
;chot tegen de paal door dezelfde speler. Dari was er. nog de gezel
.ige · reis in de ·-" salonweg~n", de· zwijgzaamheid van Paul en niet te 
:!.:.~!:;!2-.. ~~~!;:rrrt -I!..!~µ..!.-;:_È!.e~!g_!L_ ______________ ... _~----··-~ ·-: 
l"illîIORENC0MPETITIE BIJGÈ.IBR.."f{T t.m. APRIL 1- ,_ , ' 
,Ens geheel bijgewerkt • • · ,_ 
\uick Steps 8 gesp. 12' punten. Rava 10 ..:. 12 Lens A 8-10 Vac. 7-9 · 
:.D.A. · 7 ,gesp. ~2 punten. Lens B 8-11,, G.D.S. à-7 · 
'elo 10 gesp. 20 punten, Lens C a-10, Q,Steps 10-7 
:.D.A. 10 - 12 punten.Lens D ·5.,.1., 
'elo 12 gesp. 21 punten. Lens E 9-15 (44 V(!Or en 10 tegenl 

----·---·--------=----. ------.---------------------
/ 
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T R •AI N IN G · 

( Donderdagavond worden om 6.45 uur:op het LENS-te=ein alle spe
lers verwac4t van het A. en het B.-elftal voor een·trainings-· 
wedstrijd·.:oe spelers èn rilàerves .van het B.-elftal dienen er zo
veel mogelijk voor te zorgen, dat zij in het bezit zijn van een wit 
shirt. De train:j.ng duurt uiterlijk tot 8 uur, ir v:erband met de 
sluiting van het Zuiderpark. Vrij~agavond zaaltraining in de 
He:!::.!a!.2!':~J:Ji!~a§:LY.22! de D. en -~~-!l::B'!:2~-Y~!L7_;!1ot !L~.!...----· 
G. K0LDE'.1IJN bleef zollder af te schrijven maar :rustig weg!! . 
Lens B verloor want de opstelling :mest op het allerlaatste. ogen· 
blik gewijzigd worden. Een boodschapje sturen ~is zeker te veel 
moeite en een briefkaartje van f 0.05 is natuurlijk te duur!!!! 
FoEli Gerard, keer terug van die dwaalwegen. __________________________________ , ____ A=.v .H.!.;.. 

WIST U o•••••• . 
DAT eèn actieve donateur in een vorige LeiÎsrevue 35 keer het 

woord training heeft aangetroffen? 
DAT deze woordent~ller de redactie .het verzpek deed nog eens over 

· de tra~ng te schrijven? 
DAT Willij Hegge de mooiste hoekschop van dit ~eizoen op zijn naam 

heeft.? ·· 
DAT Jan.de Roos deze corner op sublieme wijze op het ronde hoofd 

nam en onhoudbaar doelp_untte? 
DAT bij het onderzoèk inzake de · ci=egelmatigheden tijdens de 

laatste elfstedentocht ook onze Sam]l\elaar nie:!, geheel.,::uiver 
schijnt gebleken, te zijn? ' 

DAT hij zich ]!liddels zijn verslag,: lalijk in de vingers 'heeft ge.- . 
sneden? 

DAT Wim ván G:ijn het zitvoetbal een reuze gijn vindt? .. 
DAT Wim Beerens ernstige,plannen heeft om weer zijn plaats onde:u 

de lat in te nemen? 
DAT Mevrouw van Boheemen in een woordspeling zeide: Il!: 'drink 
· nooit vermouth,als ik vermoed,dat ik nog ver, moet! 
DAT de .vorige week 63 Lensers aan de training deelnamen? 
DAT Koos van Zon i_n de gymzaal een uitnemend bokspringer bleek 

· te. zijn? . . . . ·. I'.- . . ~ 
DAT Joop Willems ook zo graag in deze rubriek zou wo±d.en genoemd?' 

"I. .. - •' • • ... ,,... ... • • • -✓ 

DAT Jan Bontje gètuige zijn nieuwe·trappers nog vele •jaren in 
Lens hoopt uit te komen? · 

\ 
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" l Weekblad van de Haagse RoK• Sportvereniging Lenig _en Snel .. Opgericht 18 Dec. 1920 . Alg. Secretaxiaat: Ga.slaan 54 _ _:.:_Te:i;i·ein~:· · ZUiderpax~.2, ingang Vreeswij~E!~tr,..aa_· _t_. ____ _ 
.. : Redact,ie: p".Ju:fferinans_ en Joo. v/d KJ.el . •, . . " . · , Redaétie--adres: .lllllanil,elstraat 51 _ , . _!dministratie--adres: _ J •'.!.:~~uiembuxg, Cop0rnicusstráa_t ___ 5_6 __ 

,J~gang-=1946--1947 ,.== · ==. No.38. -=· - "'=- =· =29=Al,l1'il=1947====== LENSI · ZAKA.GENDA, . · 
Woensdag :30 April: 7i:30 = Lenà B tegep. · een comb·. van 0-:.D-E. Donderdag 1 Mei: 8.00 uurs.I,ens~eniores trainen in de 1)3. Costa---, ,, straat. ~- _ . .. . . ·vrijdag 2 Mei: 7,.00 uur Den E trainen op het terrein Zaterdag 3 Met: Lens ~D-E--pupillen· · ·· , . Zondag 4 Mei: · · Lens 1-2-,3,-,4-,5-6-A-B · !2-andag 5 Mei: • Gezellig.1:a.menzijn op de club · 

.,V-Alî HET S.ECRETARIAAT· · .. _ NIIDWE LEDEN: Pupil . G.v,Westing, Harderrijkstxaat 170, 
Senior RoMoSpeelmans, Reviusstxaat 83 
Senior A.Zaal, Smieuwba.lstxaat 16 
Junior N.v/d Veer, Trooststraat 89 
SeniÖ.T JoW.Dubo~s, VoBla.zjkenburgitraat 89 

. :NINJWE DffiTM:EURS: lm·• G.v.Wcstj_ng, Ràrderwijkstr.aat 170 ~• - . . ,~- " ' ' . . _,, WEDSTRIJD HOLLAND-REST VAN EIJ.ROPA OP DillSDA.G• 6- MEI 194 7 , : Hieronq,;ir volgen de. namen der 38 gelukkigen die D:Jndexdag 1,Jilei • •s-avonds na 7 uur of Zaterfulg 3 Mei na· 5 µur hun plaatskaarten ku.'lllen a:f"nalen tegen contante betaling aa.."l het adr·es · van .de .secrètaxis ·Gaslaan 54. Men zorg'e zoveel mogelijk. gepast geld bij zich ; t·e hebben. ·. · · · .. · · ,. . • . · . •· ·, · . A.v/d Valk.;,J.Goemáns;,H~v.Rijn.,J,Willems.,G.v/d steen.,W.Beerens H.Ja.11Ssèn ( 2x), c.v .F,gcond, ,J 4Stai:reriburg, ,L,Uiessen. ,J .F.rijters., ; L.te Mey (2x),H"den Drijv'ér.,Hi.de Heer •. ,G.Lu;y-ckx.,C.Bierhuizen., · J .de 'Weerd.,P.Kemink., G4Bo·egstraten.,R •. Ca.rminati. ,H.v/d.' Boogaard., w.v.Boaeemen. {R.Overbeek~,~.Jans~en.·~A.vink_ .,L.de Boer., w.Hegge., M.Gelàu:ff (2xJ L.de Weert. ,H.Za.lmé (2x),JqNijman,-,J .Vl(1stefeld., J .Broere (2x). , . . . . . ' ·. . •. 
ATTENTIE 
In verband met de Ilodenherd.exiking word~ aan onze elitallen verzocht op Zaterdag en Zondag a._s. voor de aanvang van d,;i wedstrijdei een minuut stilte te bet:.·a.chten al$ een hulde aan hen, die voor,. · 
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het vaderla.nd vielen. Ile heren leiders 
in deze zj~h met de scheidsrechters te 

en aanvoerders gelieven 
verstaan. Secreta.ris ' 

, ~--~v/d ™-
:BOETE \ , 
liet is in dit seizoen en ook in de afgelopen weken ~gal eens 
voorgekomen, dat boeten wegens niet opkomen moestEàll worden op-
gelegd. · · · ' 
Gezien het feit, dat de kwita.nties voor boete erg gemakkelijk 
worden teruggezonden, moet het :Bestuur hieruit concluderen,dat 
men in de gedachte leeft, dat deze kwita.nties niet betaald be
ho·even te .worden. 
Roe na!ef! U dacht toch niet, dat de penningmeester deze kwi
ta.nties voor de aardigheid uitschreef. Een lip., dat zijn plicht, 
tegenover de vereniging en zijnmedespelers verzaakt, moet be
grijpen, dat dit ernstig verzuim moet worden bestraft. En dan 
is een boete nog maar een heel geringe straf. M.i. moest deze 
straf vee], zwaarder zijn, wa.nt een lid dat zonder te blikken 
of te blozen 10 medespelers dupeert, verdient een strenge straf. 
En spreek mij nu -niet van: ik voetbaJ. voor mijn genoegen en het 
moet geen dwa.ng •zijn, of: ik kon niet meer afschrijven; men ver
gete niet da~ de medespelers ook voor hun gerioegen voetballen 
en dat :t:::j, die zonder reden en. zonder af te schrijven wegblijft, 
hun genoegen vergaJ.t. · 
Over zonder afschrijving wegblijven moest helemaal niet geschre-

. ven behoeven te worden. Het is onbeleefd (om het zacht uit te· 
drukken) onsportief' en een Lenser onwaardig. . , 
Dé -zondaars. geef ik in overweging een gemeend "peccavi" te 
uiten, hun leven te beteren en de boete, ter vermijding van 
onaangc::aaniheden, prompt te betalen. Pen..>J.i:ngmeester 

. · ' van :BOJIEEMEN 
, 

VARIA . 
Tot ons leedwezen ooéten wij onze lezers bij deze het overlijden 

, melden van onze donateur dhr. RoJ,v.Vlesting. Wij betuigen zijn 
kinderen onze oprechte deelneming. Rij ruste in VTede. 
Tjebbe Westendorp verloor zaterdag 26 April (v.v.P.-Lenspup.) 
een van zijn burgerschoenen (hoog model) Wie ka.n inlichtîngen 
verschaffen? 
Huug Roukes· vond een g:rijze shawl en bewaart hem voor de "eer-
lijke verliezer". · . · 
Loek v/d Wal nµ,ste na de •wedstrijd Spoo:rwijk 5-Lens 5 zijn 
;;,ortemonnaie. Wie kan inlichiingen verstrekken? 

' 

, 
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U I T S LA GEN• V A ~T 2 6 
ïië·Jagers 1 - Lens 1 

EN 
5-2 

·3-1 _ 

27 APRIL 

. Lens 2 - Zw.Blauw 2 
Tonegido 3 - Lens 3 
Lens 4 - Westerk:w.3 
Lens 5 , - Vies. 5 . 

~ Lens 6 - :'ij swijk 7 
Gr·.w.r:i; Vac - Lens A 
Lens .B - G.n.s. 
~·-c - Qiuck Steps . 

, Lens D - G.D.A. 

3-3 
0-1 
1-5 
2-4 
2-1 
3-2 -

Wilhelmu.s 4 B - Lens E , 
v.v.P.pupillen - Lenspupillen:,, 

' . 

. '.. 3-1 
2-1, 
1-12 
1-2 

, 

I 

-PROGR. S.ENIORÊS.4 MEI . 
12.00 uur·,Rijswijk'1 - Lens t Ri~::mijk-Julialaantje' 
.. 2.30 uur Lens ·2 " Tedo 2 Vèlà. 1 lokàal 1 
· 2.30 uur Lens 3· . - Wassenaar 3 11 2 11 1 
12.00 uur LaakJm.6 - Lei1s 4 Jansoniusstraat 
12~00 uur Lèns 5 . ; :_ Wêstlandia 5 Veld 1 • lokaal' 1 
12,00 uur Lens 6 ' - Celerita.s 6 Veld 2 lokaal 1 

JUNIORES ZATERDAG· 3' MEI" 
3,45 uur. Lens C .~ R.K.W,V,V. Veld 2. lokaal 2 
3.00 uur Bl.Zwa.rt .... Lens D .. . Wass. Katwijkse weg 
2.30 uur Lens E " Gr,W.II Vac. Veld 2 lokaal 2 
2,00 uur Lenspup. - G,D.A, Ve:).d 2 , lokaal 2 
JUHIORES ZONDAG 4. MEI 

1. 15 uur Lens A - R.K.4-v. v. Veld 1 lokaal 2 . 
1, 15 uur Lens B - .D,W.O, yeld 2 lokaal, 2 

PUPILLEN 7 MEI 

r·- • 
' 

, _ _3.00 uur Lenspupillen - Wit Blau!~.!,_K_._. __________ _ 

~AN DOEL TOT DO~L 
, Het is -wel jammer, dat het 1e _elftal bij de instudering van hét 

stopperspilsysteem: met zoveel tegenslagen te kampen heeft. Tnans 
moesten nl,. 4 spelers .Ant.v.Hu:ffel.,R.Roodenrijs .. ,H.Scholten en 
J,Willems op het appèl ontbreken. Voordat ,de hierdoor onstane . 
puzzle ·was opgelost waren vele omzettingen·noodzaltelijk~ Zó zagen· 
we o.a. een gehele nieuwe voorhoede· aan het werk. Ondanks de · 
5-2 nederlaag schonk- het vertoonde spel toch wel bevrediging. 

· :~;eerst EIAnj[.['u.im op de hoed van Henny Overbéek die als links-•. 
bergen werk heeft verzet, en steeds iets goeds met de bal . 

verrichtte. 'Ook de xechterwing, gevornd door A.v.Lu:x:émburg en J. 
walsteyn_ leverde behoorlijk werk. Dl.bbel jammer daarom dat de lèeep, 
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enigszins. onzeker was, waardoor de ,Jagers te gemakkelijk aan 
enkele doelpunten kwam. Hoewel_ Lens gedurende de ee::-ste heli't 
een duidelijk overwicht toonde, miste de voorhoede de kracht 
om doelpunten te fabriceren. Indien erJ!:ele malen wat feller · 

· was gereageerd, hadden enkele kansen in goals kunnen worden 
omgezet •. De Jagers accepteerden de geboden ksi,nsen beter,todat 
de rust met een 3-0 achterstand inging. Het. tweede deei van dezè 
kamp bood niet veel bijzonders. De besl~ssingen van de scheids
rechter, die zijn vak wel zeer slecht verstond, beinvloedde . 
de strijd zodanig, dat enkele onverkw:i.kkelijl;:e incidenten ont- · 
stonden. Fouten.i:naa.kt iedereen en deze hebben wij dan ook te 
aanvaarden. · . 
Het is echter mindex prettig indien deze beslissingen kennel~k 
ten ongunste van een der partijen I!lOeten uitvallen. Omdat zowel 
de Jagers als Lens nog tweemaal het net wisten te vindenv.erd 
de eindstand 5--2. 
:Beter uit de bus kwEc':l,D de reserves q.oor een 3-.·1 overwinnütg 
op Zwart-Blauw 2. Vanzelfsprekend bad dit 2e elftal enige ader
latingen onderga.an. Dit mocht hun niet weerhouden om met veel 
élan te starten. De voorhoede hield het spel goed open,terwijl 
de verdedigers ruimden wat zij konden. Nadat Guus· Roodenrijs 
een pen2::.ty met een keihard schot had benut, wist H.Kops .met . 
een prachtig schot de 'voorsprong tot 2-0 te :verhogen. :Blau-:.-

, Zl7art gaf zîch echter niet gewonnen en stelde ·zich danig te·· 
weer· om de kanse:n:-_te doen keren, Onze jor.gens wisten eçhter 
het tempo vol ts:i )iouden en mède. daardoor de zege te behale:i., 
Wederom moest het·'3e elfta.l n:et 10 man de strijd aanbi..-iden. 
(Waar bleef no.11?) Tonegido dat de laatste plaats bezet rook 
haar b:·..s. Reeds in de ·eerste minuut 1,ladden •zij succes en wis
ten r.a, 10 min. een tweede. doelpunt te forceren. Dank zij hard 
werken wordt verd.er onheil voorkomen en als kort voor rust c,· · 
Hattink met een listig boogballetje ae achterstand weet te 
verkleinen is ·alles nog mogelijk, Dit blijkt als ongeveer 1,'l · 
min. na halftime de bal na een hard~ ·schuiver van J.Goemans 
via de paal, met 11slingereff'ect!', dood op de doellijn komt te 
liggen. C.Dubois heeft dan slechts voor het intrappen. Direct 
hierop heeft Tonegido wederom succes.. In de laatste minuut gaat 
bij een Lensaa.nval de bal over de outlijn. Hieruit weet L. 
Ullers een corner te verkrijg~n, die door C,Dibois onhoudba =: 
word:t; ingeschoten. Na overleg tussen scheidsrechter en grens-· 
jager blijkt de corner even·,el ten onrechte te zijn toegei;ezen. 
Het .doelpunt ,1ordt geannuleerd en Tonegido J.p:-ijgt een doelschop 
toegewezen, nu ,,erpt aanvoe:rder Hattink al z".jn diplomatieke . 
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______________________________ ....... _________ _ 

gaven in de strijd en zowaar met succes. He.t doelpwrl; blijft van 
kracht. Jia de a:ftra:p is het eiJ1de daar. . , 
Lens 4 streed moedig tegen de llllII!lllers 2 van de ranglijst ,.rester
L'"Wartier 3. Ongetwijfeld kreeg '7est:'J:xc.Zto l!leer dan het verdiende 
Een uit een scrimage gescoord doelpunt bracht de beslissing. Hie 

. bij bleek hóe gevaarlijk het is indien de achterhoede te dicht o 
het eigen doel blijft hangen. Onze -voorhoede heeft hierna nog · · 
enkele opgelegde scóringskarisen gehad, die evenwel niet werden 
benut. Het geheel was echter-een zeer goede partij. 
Het 5e ging kansloos met 5-1.ten onder. Tot de rust welke met 2-
inging, konden zij stand houden.· Daarna raalcten meerdere spelers 
vermoeid, waardoor Vios meer. in de aanval kon komen en de stand 
geleidelijk opvo<;>ren.· 
De benjamins mochten het zoet der overw~'lg nog niet smaken.He· 
~:pel:peil gaat echter vooruit, zodat binnenkort d~ vlag in'to:pcga, 
Jammer dat J .Heere zijn sportieve :plicht vergat en 10' min. voor l 

_einde door zijn aanvoerder na.ar'de kleedkamer moest worden ~ezon
den~ Na een gelijk opgaande strijd wist Rijswijk met 4-2 aan het 
,langste eind te trekken. · • BUGH 

DE E.C. O. B LA.AST A P P t L 
·1e Elftal: J ,Frijters.,A,Hoefnagel. ,H.Helmich~ ;R.Roode=ijs. ,R. 
Roemers. ,H.Overbeek. ,A,v,Luxemburg. ;H.Houkes, ~A,Ko:ppelle. ,J ~Wil
lems, ,J. Y/tlstefeld. ,Res: E,V-«P.ijn.,C.Bierhuize.'1, ,Leider:W.Praaldm 
Den1.-t er aan, dat de wedstrijd om 12,00 uur aanvangt, · . / -. .._ . . . 1e TI1ftali A"ten Dam, sA,v .Hu:l;fel. ,A,Roodenrijs.',A,Bogisch. ,A.Wal
hain. ,J:i.nssen., W. Verheggen. ,J~Walsteyn~,A.Roode=ijs,., F.:v.Hiel., 
c. v.Luxemburg. ,Res :W,Hillenaar,.,Hoeks. ,J .Bom. ,Leider :H.Janssen 
3e Elftal:.. 17.Huysma.ná,,J.v.vènrooy.,H.v/d Boogaardt.,Ph,d; Heer., 

, L.Ullers., F,v .Mourik., c.Hattink. ,L.v .Houtert. ,.:r.Goema:ns., W,Hugem 
· C.Iubois,,Res: A,v/a: Va;ll::.,A.Verst.e!a!gh,,Ch,Delll9Yer,,Leidex: J.y. 

Ve=ooy. '· · 
4e ·Elftal: W,Hill~., G,.;;ä_ steen. ,H.den • Drijver, ,:B. Vink,,J. 

-Roozenburg,,J,Bontje.,H.Naaste:pad.,J.Bom.,F.v.Luxemburg.,H.v/d 
Burg.,G.Hoeks .,Res; W.Klfiner.,Leider: N.Sèhouten · 
Se Elftal: Jac.v.Westing.,L.v/d Wal;,A,v/d V~l.k;,A.Blok~,J .sin~ 

· ,jorgo. ,s.Kxoon. ,P.Knip. ,A.Zaal. ,J .v.Zon, e.A. Versteeg:h. ,L.Niessen 
- Res: G.v.Wijk,,Leider: Chr.Mil.tenburg. 

. . ' ' -
6e Elftal: ChoDeineyer~, G•Lu;y:okl::~ ,F,voD.eeien.,À,:l'J'agiamans., D.Hugen 
Ho Vos. ,B.Bes. ,A.Vester •. ,L.de Weert. ,1!.Hemmes. ,J ,Nijman. ,Rcs:. R.2.. 
Willemsen. ,Leider: A, Vester, · 
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_iet' te trekt wederom naar' Rijswijk thans om de club van deze 
:-.aam te ontmoeten. Dit belooft weer een zware· o:pgave te worden· 
want het is nog niet gelukt deze tegenstander te overwinnen. 
Roemers c.s. zullen het evenwel op prijs stellen om in de laat-
ste uitwedstrijd een gunstig resultaat te behalen. , 
De uitslagen in de 2e klasse .Afd.D .zijn 'van die:iaard, dat Lens 
2 nog een redelijke kans heeft, maa:r dan mag geen enkele punt. 
meer verspeeld \7orden. · · , 
Het 30 is er vanzelfsprekend op gebrand om revanche te nemen 
voór de in. Wassenaar geleden 6--0 nederlaag. Of het zal lukken? 
Indien het 4e elftal er in slaagt Laakkwartier 6 te overwinnen 
dan tellen de puntjes dubbel, daar ook Laakkw. de onderste r.e- .,, 
gionen bewoont • .Aanpakken dus lui! · , 
Lens i:; en Westlandia 5 zijn volkomen aan elkaar gewaagd. Een 
,,oorspelling is dus zeer moeilijk, ·, · 
Zal het Lens 6 gelukken de eerste puntjes te veroveren? ~ij 
rekenen er bij voorbaat op. ECO 

D E J!JCO F E L I C I T E E R T. 
Op 4 Mei a.s. vieren hun verjaardag B.Borsboom en A,Nieuwen
huyzen ê.ie resp. 13 en 15 jaar oud worden, F.en dag latei' dus 
op 5 Mei wordt ro: feest gevierd in de F.t-anklinstr, J ,Boortman · 
wordt dan 13 jaar~ Ook de ouders, broers, zusters enz. onze 
hartelijke gelukwensen, . 

TRAINill"G 
Woensdagavond (30 April) zal Lens B .een oefenwedstrijd spelen 
tegen !'en combinatie van Lens o-,;D en E • .Almvang 6.30 uur. · 
•Deze week geen training voor Lens A. De jongens. van het D en 

-

E elftal worden Vrijdagavond op ons terrein verwacht ·om 6.45 
uur voor een onderlinge oefenwedstrijd, Zij die in het bezit 
zijn van een wit shirt, worden verzacht dit mede te nemen~ 

. -

UIT HET ~UNI~RENXAiP 
OPSTELLINGEU V./!N DE ELFJ!ALLEN: 
Lens A: J,v.Melzen.,J,v0 Lu:x:emburg,,A.Haasjes,,VT,Xervel.,A, 
Hoefnagel.,F.Demeyer,,P.de ,Leeuw.,J ,Roodenrijs.,P,v/d Valk,, 
R.Becker. ;u.v.Blijswijk.·,Res: A,v.Looyen. 1 Linnenweever~, F, 
Bouwmeester,,H.v,Beek,,Leiders: dhr, J,Walsteyn en R,Vink · 

. , 

,., 

Lens B: Zeilde opstelling als in de wedstrijd tegan G,D,S. . 
Doel: P,v,Leauwen en back G,Koldewijn. Leiders: dhr,, P,Juffer-
mans., \7, Visser Sr,,J ,v.Liempt. 

Lens c:. . .Alle spelerji en reserves worden om 2,15 uur op 9ns 
, 

• 

,. 

·"i_ 



- 285 --- ----- ·------------------terrein verwacht. Met het oog op de regellna.tige wisseling van reserves zal de opstelling geschieden door de <leiders dhr. v. , Wassein en v .• Luxemburg - · . · · · '. • , · ·· · -~ • • •• J , • . Lens D: Dezelfde opstelling als tegen G.D.A.. Res; L.v.zeela.nd., · G.Blonk en M. Vink. Terrein Bl.Zwa.rt te Wassenaar •. Samenkomst 2 uur Tuxfmarkt. Leiders: dhr. P.Ju.ffe:rmans en VJ.Visser Sr. 
Lens E: Dezelfde opstell~ al; tegen Wilh. '6. Doel: L.v/d Wal ; recll.tshalf: H.Haket (indien de competitiekaart in ons bezit is) Res: N.Romeijn en J .Wallaa.rt.iLeiders: dlµ:-. v.Ruffel en Speel- , mans Sr •. · 

Lens-pupillen: AlJ.e pupillen worden voor een wedstrijd tegen G.D.A.-a op ons terrein verwacht om kwart voor twèe. Leiders: dhr. J. Goema.ns en c.Rattink .. ' . ~ , · Woensdag 7 Mei is 'er weer een wedstrijd voor de pupillen. Onze ploeg zal dan thuis .spelen tegen Wit Blauw R.K. om, 3 uu.r. Goed onthou.den hoor! J ! Leider·: P .Ju.f:fermans · A.v.H. 
Het afgelopen-we~end is voor onze juniore&-afd~ ~et ongunst:ig geweest. Behalve het A-elftal, dat met een 2'-1 nederlaag tegen Vac. naar huis werd gestuurd, wo~en verder al onze juniores--. elftallen, terwijl ook de pupillen ferm vah zich hebben afgebeten tegen v~v.P. die de Lensploeg als ov0rwinnaar zag vertrekken. Een bijzondere verrassing, maar ook een ernstige waarschuwing voor a.s. Zaterdag, bezorgde een kra.ntenl:ericht, dat Yelo thuis tegen vac. met 1-1 gelijk gespeeld heeft!! Dus een extra goede dag voor Lens E. · ._ 
ZOWAAR EEN EERSTE OVElffiINNING Y.llT LENS D! ! ! 
Ja, dit was ongetwijfeld de clou van de dag. Het.mooiste hiervan was echter, dat al zo 1n beetje in·de lucht hing, dat er iets bijzonders zou gebeuren, want yrijda,,"'avond moest ik met ontzet-. ting constateren, dat mijnheer Urbanus de trouwe aanhang .van Lelll\ E aan het 11orga,niseren" was, zodat laatstgenoemd elftal in Voorb~g het zonder de Eer.1. Broeders Gerold en- Henricus moest stellen en ook de belangstellende Pater .Amadeus j .1. Zaterdag een wandeling moest maken naar het Zuiderpa.rJd Genoeg ·echter hierover. Ik zal liet onze ijverige propagandist van Lens D ma.ar vergeven en de leider van Lens D, .dhr. Visser (ik had zo graag z_ijn .gezicht we:i.. eens w_illen zien na afloop van de wedstrijd) aan het woord laten. Na 17 min. spelen geeft eep. van de GoDoA• mensen een schot op het doel, waarmede de nieuwe en natuurlijk nog wat onwellllige keeper ,geen raad wist. Ik moet hier direct. - ..• 
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echter bij vermelden dat ·Ccmiy :Botter verd:ir op, een uitmunte1,de ~~dstrijd kan terugziGn. Onze ploeg gooide er echter direct een schepje op en wa.axempel; 6 min. da.ama, een aanval over de linkervleugel, Herf'kens krijgt de bal; zal hij schieten? Ja~:. Keurig 1-'i,.. Nog beter komt Lens er in en 3 min~ da.a.rna.· volg-t .een ruµi.val over ·de rechterwing. Nu komt de. bal bij LaJlllllers~een schot en ••• het net t:r.ilt, 2-1 Voor Lens. Kort hierop is het rust. Na, de pauze was het nog ·een zeer s:pa,nnende ·wedstrijq. _met 
vele kansen. Ma.ar beide keepers bleven meester van hei terrein. Toen da.n ook JoO]?' \'/îlstefeld.., die.de fluit pra.èhtig bespeelde
affloot, had Lenfl'--D voor ·de eerste ·keer gewonnen. Onze hartelijke gelukwensen,· jongens!!! , 

LENS E OP OORLOGSPAD!! ! . 
De 7-1 overwinning op DeHLo gevolgd door een 11-0 overwinning op Vac. en 'Zaterdag j.l. bovendien nog een 12-1 zege op Wil-

. helmus :B geven wel wat te denken. :Behalve in de eerste 10 min•, . toen·zowaar onze ploeg met 1-0 achter kwam te staan, 'is er 
buitengewoon goed gespe,Pld. Een speler krijgt 'hier een bijzon
è.ere pluim nlo STEF VT,nF.mi::TS, die er steeds beter inkomten een · zeer goede partner van Semeijn en Heydra is. Heijdre. en v/d l3'.t'oek zijn waarschijnlijk bezig aan een record-verbetering, want z·onder al +,e egoistisch te zijn geweest, hebben beide spelers uit 
drie wedstrijden resp. 15 en 11 doelpunten op hun naam staan. Semeijn zorgde na afloop voor een zeer gem.ai-deerde verjaardags-na.-fuif ! / · 
.Q.Q! LENS C S!.J,,,;,'.;' S~!Jl'.ERS ME]'., KÓPPEgL . ,, 
Met 3-0 werd j .1. Zaterda,?; Qµick Steps naar huis gestuurd,waa.r- · 
mede ook Lens C in afdQ 3. F een zeer gevaarlijke tes-enstander blijkt· t;e zijn. :Bijzonder prettig was het ook hier te kun..>ien 
vernemen, dat er zeèr'go.ed gespeeld werd. 31.Schippers willen· 
wij even afzonderlijk ·noemen, die af en toe de. ster van het 
veld was. Ook stellen wij vast, dat Co:Bogisch niet gemak}celijk te passeren is. Hoe hij hem dat lapt?. Komt .u ma.ar eens kijken! ----:---------------- -------------"'-WIST u • .: •• o'•o~: ••• 2 
dat de dochters van dhr. P.ra.alder ,zich zeer verheugen, nu'. ha.ar · va.der als leider van ons 1 e optreedt? , , . 
dat zij reeds eerder ve=oeden hadden van haar vaders rijke 

voetbalkennis. 
dat zij zelve heur vaders leiderschap wel eèns odt op merkbare 

wijze ondervonden? .. 
dat onze donateur dhr. J.Ots ,gedurende 20 jaren de duiten van 

· het Bredase 11'.A.C •. heeft beheerd? 



DE LENSRE·VUE 
.. t ~ ' Weekblad, van de Haagse R.K. Sportv81'enigi.ng Lenig en Snel 

Opgericht 18 Dec. 1920 Alg. Secretariaat: Gaslaan 54 
~-~!nen: Zuider:par!:.z._ ing~-y~eeswijkstraat ___ _ 

Redactie: P • .Ju;f'.fermáns en .Ja.c.v/d JD.ey . 
. Redactie--adres: .AJDandelstraat 51 

.~dmin~~ratie,..adres: .J • .r._ van Lu:x:embur~.t= CopernicuS'st~aat =56 = . 
.Jaar~_ 1246-1247= =, ==== , ·, No.~2 · === · ======= 6 Mei 1947= ·=== 
L.E N S 1 Z A KA G E N D A -
.Donderdag 8 Mei : Seniores trainen vanaf 8 uuî' in de Da Costa

str. Lens comb. A-B· spee;tt oni 7 U\U.' op eigen 
terrein tegep, .J .v.P. · . 

Vrijdag 9 Mei : Trainillgswedstrijd tussen Lêns C en Lens ·E 
aálwang; 6 • 4 5 uur · 

Zaterdag 10 Mei: Lens 0-D-E-pupillen . 
Zondag 11 1,J:ei:· Moederdag. Lens 1-2-3-4-5-6-.A...:.B. ·• 
Ma.ar.dag 12 Mei: Club! Komt. U ook? 
lbnderdag 15 Mei: Lens 1-2-3-4-5-~A-B. ,_ - --------,.,...-------1,! 0 EDER DAG 
Moede:.:s zijn zo gewend te geven en te zorgen, dat. het haar wel 
verbaast, als G.e rollen eens worden OI11t-ekeerd. :!Jaar hoe vreemd· het voor de moeders mge zijn, a.s. Zondaf:'zijn 11,ij aan de beurt, 01!1 onze liefde en dallkbaarheid te ondervinden. · . · · 
Voetba.lle.r, je weet moeder te vinden, als je spo.rtkousen kapot zijn of als je · shirt moe't worden gestopt en genaaid; En hoe kan 
je broekje er uit zien! Toch zorgt moeder 81' wee± voor, dat je 
netjes voor de dag komt. - ,f': • 
Aanstaande Zondag de elfde Mei. 
Dan is er feest vóor die moeder van mij. · 
Daags voordat-het feest zal beginnen, · 
;wil ,ik eerst eens ·wat pa.fi.sends verzinn,en. 
Ik_ koop een bos bloemen daar houdt zij . zo van ,:'·;. . 
•of ik kopp ee11- cadeau. als het lijden kan. ~ ,;; · 
Of gebak, weet je, zo.'n heerlijke taart, 
Waar suiker noch boter a.a:n worden gespaard. • • ' /1 

Maar is Moeder gestorven ·en rust zij in he,t' graf, ' 
Dan bid ik: ,''Mijn .Jezus, voor al wat zij gaf, 
Waarvoor ik mijn ds.nk haar niet meer kan tonen, , 
Wil ik haar voor eeuwig bij U in de hemel belonen!" 

,' 

, 
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.VARIA , . . 
Öp 30 ApriJ:werd onze-grote Lensvriend, dhr. Cas Halleen, 
wederom in het ziekenhuis opgenomen. Drie keer is scheeps
recht, zegt het· spreekwoord. Moge thans. het verblijf in Ur
sula het ge.1enste gevolg hebben en de patient de gezondh~id 

_weergeven. . 
Dhr. en mevr. J .vrVenrooy werden verblijd met de geboorte 
van een dochter. Zij zal gaan leren· luisteren naar de naam 
~INY. De_gelukkige ouders bieden wij o~z~_felicitatie aan. 
UITSLAG-EN VAN 3 EN 4 MEI 
Rijswijk 1 - Lens 1 3-2 
L,ms 2 , - Tedo 2 5-3 
Lens ;S - Wassenaar 3 1-3 
Laa.kkwart.6 - Lens 4 1-1 
Lens 5 ~ Uestland.5 0-3 
Lens 6 - Celeritas 6 0--6 
Lens A - R.X.A.VaVo 2-5 
Lens B - D.w.o. 3-2 
Lens c ~ R.K,w.v.v. 7-1 
Blauw Zwart - Lens D -· 10--0 
Len..; E - Ca'.W.II Vac 3-0 
L~nspup. - G,D.A. 3.,0 
P R 0 G- R. S E 1î I 0 'R E S 11 M E .T 
2,00 uur Lens 1 -·wil11e1Jmis 1 Veld ·1 

12.30 uur P.D.Ko2 •· Lens· 2 v.Tuyllstr. Voorburg . 
. 12.00 uur O.D.B. ::.. Lens 3 ·, ZUiderp. achter A.D.o. 
12 ,'.)0 uur Lens 4 .:, 'Poctduiven 3 Veld 1 · 
2.30 uur Lens 5 , Ora•c.je illàuw· 5 Veld 2 
1.15 uux 'Westl.6 Lens 6 ' .Naaldwijk Middelbroekri. 

J U N I 0 R E S Z A T E ·R ·D A G 10 M E I 
2.30 uur Lens C - Oosterboys terrei..'l• 2 ,lokaal 1 
3,45 uur Lens D • - El.Zwart terrein 2 lokaal 2 
3 .00 uur Lens E - G.D.A. terrei..'l 1 lokaal 2 
2.00 uur Lenspup. , - G.D.A.b . terrein 1 lokaal 2 

J U N I 0 RE S Z 0 N D A G 11 · 'l E I 
12.00 uur Lens A -. G.D.S. . ter.r:ein 2 lokaal 2 
12.00 uur D.H.L. - Lens B terrein te Delft .• 
PROGL HEMELVAARTSDAG 
2.00 uur Lens 1 - B.T.C.·1 veld 
2.30 uur Lens 2 - Esdo 2' é veJ.à. 

15 ·ME I 
1 
2 

• 



' 2.00 uur JiW.l"Speed 3 
12.00 uur Lens 4 
12.00 uur Lens 5 
12.30 uur CeJeritas 6 
.JUNIORES' 

1.15 uur Lens A 
,_3.45 uur Lens B 

.,,, Lens 3 
- Laa.kkw.6 
- Vogel 5 
~ Lens 6 

- G.D.A. 
- Velo 

VAN DOEL TOT DOEL 
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JJ<?lft L.v.Vollering bij 
Veld 1 
Veld 2 

.Zuiderp. achter .A..D.0. 

terrein 1 lokaal 2 
terrein 2 lokaal 2 

D.H,C. 

· .Is het voor Uw overzichtschrijver geen ondankbare taak, voor de 
.,•derde maal in successie, een nedE!i'laag van het 1e. elftal te moe- -

ten bespreken? Geenszins. Immers het vertoonde spel in de wed
strijd.tegen Rijswijk geeft hiertoe geen _aanleiding, Vooreerst 
was het een in-de"beste verstap.dhouding gespeelde match,waa.rb~ 
aan weerszijden zeer behoorlijk ~eldspel te waarderen viel. De 
a.an:va.llen werden in het, algemeen goeä. opgezet. Zelfs had Lens . 
in deze kamp over het geheel genomen à.e beste papie'ren. :Ma.ar 
nog steeds beslissen de \l.Oplp:m.ten de wedstrijd, En dan kunnen 
wij onzerzijds spreken van "de wedstrijd van de gemiste kansen". 
stellen wij het aantal ~oelrijpe kansen voor elke voorhoede- · . 
speler op twee (zeker niet te hoog) dan spreekt de uitslag loek:-
delen. · · 
Ongetwijfeld was het zeer ef'f'ectvol.le terrein debet aan de pres
taties' van onze voorwaartsen.., Ton ogenschi,jnlijk gemakkelijke 
bal leverde de betrokken speler nog vele moeilijkheden op. Er 
waren echter enkele kansen, die zoals de biljarter het uitdrukt: 
"met de achterkant van de qu9\l-e benut konden 1<orden, 11 · • 

De voornaamste .fout was m.;I.. het te, korte spel, Hoewel in ons 
•, nieuwe systeem de half'-,. en binnenspelers een magisch vierkant· 
.vormen, mag dit in geen geval het verrassend element uitschake
len, Ton pass van rechtshalf' naar linksbuiten en omg'ek:~erd is nog . 
steeds niet te versmaden. Daarbij moet ook de achterhoede· met 

· flinke trappen het terrein blijven zuiveren, ..!!ls dan de enige 
ma:n' die zijn vuisten mag gebruiken, dit op bepaalde momenten 
,ook doet, komen wij er wel, 
Een gehavend tweede verdedigde zijn kleine kans uitstekend. lie 

, .. eerste helft en ongeveer tot 15 min, na de thee, werd Tedo gèheel 
,'.overspeeld. Een listig teruggespeeld balletje van J ,Vla,lsteyn stel
.de F.v.Niel in staat met een formidabel schot de score te openen, 
.terwijl beiden voor de rust de stand• op 3-0 qrachten. W. Verheggen 
;,deponeerde no.4 in het net. Wat doorzetten vermag, bewees J ,Wal
èSteyn bij het 5e doelpunt. Geheel alleen werkte hij zich door de 
11:v,erdediging en was ook de keeper te vlug af', Een goal naar mijn 

' 
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het elf'tal in elkaa.:::. Gelukkig was de tijd te kort"' om de ove:r-
winnil'lg in gevaar te doen komen, Wel wist Tedo nog driemaal 
tegen te scorer,. . ·. · , ' 
De opgave om revanche c>p Wass~ar 3 te nemen, was voö;L'· het 
;je elftal te =• Geruime tijd ging de strijd gel:i.Jk-',op en 
de rust brak aan met gelijke · s'tanél. 1-,l. In de tweede hêÏlft 
wist Wa:i.ser.a.a.r· haar gering overwicht in 2. doelpunten uit te . ' . . . ' ' .... ~en. . .·· . . . . ... 
Het grote bela:r,g va'.n de kamp tegen Laakklvo drukte :häa.r st1,tr
pe•l op het spel van Lens 4, De J11eeste spelers 'vergaten da·t, 
tegen geroutinéerdè tegenstanders de juiste oplossing gevonden 
wordt in lang open spel _over de vleugels~ Mu werd de bal veel 
te la."lg vasteehouden, terwijl oolr het plaatsen slecht v;er
zorgd was. Maar het behaalde puntjè zal ,zeker van waa-r-de blij--, 
ken te zijn0 1. · . · • . 

· Và;n het ·5e elf.tal hadden wij mee:::- ,verwacht,, l!bhter was à.oor 
enkele afschrijvingen•omzetting van het elftal-noodzakelijk, 
De nu optredende achterhoede had•blijkbaa.r, geheel ten on.rechte, 

, niet het nodige vertrouwEoÎl in dP, ;.;:eeper. Vl_annee:::- zij enkele · 
malen de bal rustig .hadf.en teruggespeeld, ',waren 2 doelpunta'l 
voorAomen. Eet 3e doelpunt onstond.uit een penaltyo TTas ir. dit 

'geval het met de'hand spelen van de bal nood~akelijk? · 
In het veld w=en .beide pa.Ttijen volko:ctèn aan elkaar' gewaagd, 
doch ook onze voo=a.a-r-tsen .vè:::-z;:ondeii: de kunst om doelpu.,ten 
te maken nioto 
Wederom leed het 6e ee:'l. grote nederlaag, maar .Celeritas was da.'i. 
ook nog ongeslagen, Hoewel alle spelers· zeer ijverig zijn,, is 
7eelal het verbll,lld geheel zoek.• Even opletten lu.il Het kost· 
vaak weinig moeite de bal aan een vx-ij-staande medespeler te . 
geven, en dan,vooral · snel afgeven. · . . . H!JGH · 

DE E.C. O. BLAAST A P·P ~ L. 
f!.TT~I,gl: àrufe.rstrumè.e. opsteliingengêldeli vo9r. beide program-

\ ma•s. Eventuele wijzigir.gen worden per aanschrijving aan de 
betrokken spele:;-s bekend gemaakt• . . · · 
Zondag 11 Mei a.s. is de samenkolll.9t voor het. 6e elital vastge
stel<). op 11.45. uur, beginpunt w.s.M. bus, Varl!:enmarkt. Op He
melvaartsdag komt het 3e ell'tal bijeen om 1.15 uur ond!')r de .. 
klok (bu,itenzijde) van h!è't Holl.SpÓo:rstatii.on. Gezien het uitge
breide programma op béide dagen worden de spelers dringend verzooht 
slechts bij. uiterste noodzaak af tè schrijven. . ·• 

. . 
'' .~, , ',; 
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1 e EJ.ft;D.: · J • F.rij t ers ~ , .A:.Hoefuagel ~ ,H. Se holt en•, R~_Roo denrij s • , 
R.RoeéÎërs.· ,H.Over'!leèk. i A. v .Lru;:emburl'i • 1H.Hou.kes •, !J,,tCopp~lle •, · 
J ,WiJ.lems .,J .W[l,stefeld. ,Leider: W.Praaldern : 

1 
. 

2e ~BJ..:f!'.~ :' A.ten: Dam~~~A.v ,.Euf'fel~ ,HoH~lt;-.ich;,.A.Bogisch. ,A. lil~-~ 
hain. ,H.K'ops., c.v:.;J3ierlm±zen.~ W. Verhegg!'n.,J oï;aJJ,teyn.jF.v.Niel ... 
Cov.Luxèmbltrg.,Leide:r: H~Janssen . · ' · . . . ,, .. 

,, i l '· 1 ., • • . , • • •' • ~ • • , ; 

)..':'..JP.ftalt W.Huysma.'ls~,J .v,Venrooy. ,H.v/d Boogaarqt. ,Ph.dè Heer 
L.Ullers •. ,F.v.Mourik. $ c.Hattink.;1.v.Houtêrt. ,J .Gç>emans;, W.Hu-

., ., < • 

. gens., c.Dlpois.,Leider: J .v.. Ver.rooy. 

,4e El:i:tB:,!.,:. W.Hille~.,G.·v/d ste~~-,H~d-en Drijver .• ,B.:Vink~,J~ · 
Rooze.'lburg.,J cBontj e. ,H.Jjaastepa.d. ,J .Bom.;F •. y.Lu.xemb~g.,H.v/d_ 
1lurg.,G,Hóelw.,Res: W.ElU.ner.,Leider:. l'I.Schouten .... · 

• ,,_ ... ' _, ••• "!'- • t • 
,2_e Elftal:· Ja.o.v.Westing.,1.v/d Wal.,A.v/a'valk•~A.Blok.:,J.Sin
jorgo. ,S,K:roon.,P.Kuip.,A.Zaal. ,J .v.·Zon.,A. Verst.eegh., c.Niessen 
Leider: A.v/9- Kle;y- · · · · ·•. · ' · • · . · · 

6e Elftal:. Cl-..Demêyei'~ ,A. Vest er, ,F.v.n'e'eien. ,R.Willems~.-;M• ·· 
T-i'ê-;;;;j;;'s7, G.v.Wijk. ,A,1lagemans.,B.Bes •. ,1~.dè, Wem.'t. s G.Luyçkx,? Do 
Hugens. 1Res: H. Vos, ,J .Nijma.n~- Leid&r.i · A• Vester,, · • , 

• • • • • • ,> •\; •· , 

Plà.atsruimt;e belet· ons oiu bij dit grote en ongetwijfeld inte
res1;1a.nte programma een voorbeschouwing te ;iiouden; \'Tij vrachten · 
dus rustig af hoe onze elftallen uit de bus zullen-komen. Het 
lijkt; ons. eehter goed het totaal-resultaat va.·/ de senio:rns~•eJ:f-
tallcm bekend. te maken•'.Ziet· hie:i:;j Gesp. 56 gew. 18 geL 11 -.rerL 
27 J;'-1..nte:i 47 v'oo-;;: ;tegen 141 gemo 84:,·Hieraa>J.,is nog wel i&ts op 

'te knappen. Met een.voordelig è.oelsal.do en een gemiddeide boyen' 
·1,_zij~ _ _:wij tevred~n •. Aan_ h!)t ~<:rl::. ~t1.s en ,veel succes. :E)GO 

:[.]:_ T . .H E T J. ll..! ... W_!:_1!,_ K A M p . 
DE JUCO FELICIT~: , '· 
~véëpÜ.pillen, die xespJ. op 9 en 11 Mei hun vexjaara.àg• vieren. 
Onzé fee:;teli-ngeµ zijn: !1,ç>b. R2.,èJi!_er~ en ,,!!Ptruyck. Ook ·c1e ouders. 
en ver,dere f'a:milielf:den onze hartelijkè __ ge~u1."':en;,en. , . 
SPECIALE MEDEDELING VOOR LENS':!.. '·. 
---·-,---- ·-------.. -. 1. 

, Tene~de aile spelers van dit ~lfJ.al (16 spelexs) veei~idiger 
aan wedstrijden ·te laten dèelnemen, is' in overleg met' de El:lo 
besloten iedere week e:nigé spelers 'af te staan aan de sen:...oren
afdeling; vooral.voor het 6e eJ.:ftaJ.. De A.:.Spelers zorgen er dus 
voor·ook goed te neuzen in de rubriek; "])e :&:o blaast appêil 11 • 

Het spreekt :ri17tuurlijk vanz1;l:f, dat de spelers diè hiervoor in· 
' r 
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aa.nmerki?Jg komen, verplicht zijn bij zo 1n wedstrijd te ver-. ·! 
schijnen en ·dat. eventuele afschrij~ gericht móeten worden :, 
aan dhr. H.Houkes, 2e Schuytstraat 60. Veel succes!· . · . . .. , 
LEIDERS: De volgende heren worden voor de nog in. deze compe
titie te spelen wedstrijden als leiders aangewezen: A: J. · 
Walsteyn en H.Vinli:; B: P.Juf:t'ermans.,H.Visser en J.v.Liem_ptf 
C:. F.v.Luxemburg en J.v.Wassem (deze maand verhinderd) D: · 
P.Juffermans ·en w. Visser; E: A.v.Hu:f':fel en H.Speelmans; })U
pillen: Zaterdae': J .Goemans en \7oensdag P,Juffermans. · 
OPSTELLilTGEN: .-
Lens A: t~G.D.S, en G.D.A. J.v.Melzen.,J.v"Luxemburg., 
A.Hoe:fnagel,,F.Dem.ey!)r",R.V/üste:t'eld.,J.Linnenweever.,P.de 
Leeuw.,A.v.Looyen.,P.v/d Valk.,A.Haasjes.,H.v.Beek.,Res: A: 
F.'.Bouwmeester.,J.Roodenrijs en U.veBlijswijk. Senioren: F •.. 
Becker en W.Kervel, Deze opstelliilg geldt dus ook voor He-,. • 
melvaartsdag. 

1 .,.._ 

A:...B combinatie:.. J.v.P. Jrv.Melzen.,J.v.Luxemburg.,A.Hoe:t'
nagel.,W.Kervel,,îT,Hegge,,M,,v/d Berg.,P,de Leeuw.,J.de Roos, 
P,v/d Valk.,A..Haasjes. ,w.v.Blijswijk. · Res: R.rfü.ste:t'eld.,P. · 
v.Lee1.Il7en. ,E.ten Berge. ,F.Bouwmeester., Samenkomst lx>nderd.ag,
avmlél. 6_.30 uur op ons terrein, 

Lens B: voor a.s. Zondag samenkomst 11.00 uur Tur:t'markt. Let 
goed op het prog:ramma voor Hemelvaartsd~.!_ 
Lens C: ThuiBWedstrijd 2.30 uur , · · 
Lens D: L.v/d WaJ..,,A.Urba.nus,,J.A.d.Jn:u,aaJ..,W.Visser.,L:Haribg 
C .Botter. ,L.:fîaket., \1,Tettero. ,B.Her:fkens., G.Lammers. ,·Go v .Roon 
R~s: G.Blonk,H.Haket.,J,i7allaart. 

Lens E: Tbuis~edstrijd 3 uur. Res:'U.Romijn~,N.v/d Veer 
Pupillen: Il 2 tl·· . 

Vri;j dagavond tierden om 6.30 uur op ons terrein verwacht voor 
een qefenw~trijd de spelers. van Lens E en c. · 
LENS A: Practisch gesproken kon Lens A de kans op de titel· 
na de nederlaag tegen vac, 'als verkeken beschouwen. Theore
tisch was er echter nog wi;,1 een kansje voor onze A-ploeg en: · 
voetbal is i=ers voetbal, d,w,z. je'kunt nooit weten wat 
je concurrenten gaan doen' Zover heeri een verzwakt Lens A 
het echter ook niet laten komen, Volgens afspraak speelde in 
deze wed~trijd alle reservespelers mee •. Tegen alle verwachtiilg >· 
in kl'1am A.V.V. (2 punten uit 11 weds;trijden) met een zeer \, 
behoorlijk elftal in het veld en vernietigde met een 5-2 over- ·, · 
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winning niet alleen Lens A, maa.:i;-"ook alle verdere kansen,; , 
LENS B: • Alleen C,Hillenaar kv:an op een goede wed.strijd. terug
zi.;;:- Het was een .zeer. slechte én ·onprettige Tiedstrijd; die de 
Lens-naam voor bui tensta.an~ers zelj:er geen goed deed door het -i · · 
voortdurend schreeuwen kankeren (.exq. !·) Dit mag niet meer voorko
men en de c:;,elers, die· zich bij volgende wedstrijde!l hieraan 
schuld.ig maken, zullen uit het veld wórden gezonden, zelf's ;,.l,· · 
zou dit de ka.mpioenskans. kosten! ... ' . ' 
LErns C: speelde een zeer goede wedstrijd tegen R-,K.w. v.v. ·F. 
Schippers.,G.Lam.,L.v/d Hulst en lf.v/d Veer konden op een uit- · ... 
stekende partij terug zien. M,Gelauf'~. nam lief'st .3 doelpunten · 
voor zijn rekening, maar speelde toch onvoldoende. Hij. is hoogst 
egoïstisch en kan veel ~-,eer bereiken. door ,de. ba.1 snel af' te. 
geven!, . . ... · . ; ;. . . ·. · , . - . 
LENS D: kreeg met, dµbbele cijf'ers klop. Zij moest echter tegen . 
de zeer sterke Bl.Z\v •. ploeg met 10 lllari in het veld verscb.ijnen. 
mede doordat L.v.JZeeland en J .Keuls niet c;p ·het appèl versche-. 
nen. Deze week revanche, boys? ,, , · · . _ . • . . · 
LENS E: Rekende met een verst~rkt _va.ei: met 3-0 af.· P.v/d Jlro1,k 

.en T.Heydr~ genoten extra bewa.ld.ng en waren nièt zo goed op 
dreef als gewoonlijk. Ook Bon~; Vloemans en Semèijn waren er niet 
zo goed in. v/d steen.,Polders.,v.Rijn deden het wat beter·,Ten _:; 
hoewel zij iets minder sterk speelden dan wij. van hen .gewel'.\d zijn, 
kunnen ook 3peélmans.,v/d i7al e!2 -<2:ia een aarzelend begin .:/strous 
op een goede wedstrijd terugzien. ' ·. ' • · . · - , • ' . 
_9nze punillen., versloegen G.D.A.a met 3-0. Bravo, jongens! 

WIST U~.... f 

dat.'de jongens van Lens D hun nederlaag in"Wassenaa:r vierden in 
de plaatselijke ijssalon. , 

dat dhr. Visser in zijn portie ijs snijbonen uit het vat à.an;:.: .. 
, 

1 
trof'. : ,, •" · · . ·· 

. ' . . dat Toney Urbanus bij het baltrappen a8Jl halvè missers,laboreert, 
dóordat zijn vader ~~lke inferieure schoensmeer heeft? 

dat Mevr. Urbanus uit bezorgdheid voor het elftal haar lieve • , 
zoon steeds zeer vroegtijdig_na=-het punt. van bijeenkomst' 
dirigeert? · 

~ . ,' 

• 1 .,. . 

Reeds lang hebben wij een ondersta8Jlde puzzle in portefeuille: 
L, E, N en S z;i.jn vier voetbalclubs, die in hun competitie' gelijk 
eindigden .en dlls, éezi halve competitie moesten spelen om een kà.m-



. . 

294 -
pioen te kulmen aanwijzen. In deze halve co!'.petitie behaalde E 5 punten, L 3 punten en N slechts 1 punt. L scoorde 7 doelpunten, S niet ~én. L won van N met 4,--1. In het geheel werden 13 doelpunten gemaakt. 
Vraag: hoe luidt de uitslag van N-E? 
Inzendingen tot en met 17· Mei a 0s. aan ons s.drés: .Amandel-str. 51. ., · En de prij::i: Dat moest U eens __ w_e __ t,,_en_.;.! _______ -'P-"._J __ • __ ,. 
PRATEN 
"Let wel, een 
spreken." 

Elr BREIEN 
ieder zij viug in het horen, maar traag 

(Uit 11,et epistel_va.n Zondag 1.1.) 
in het 

îlie SUrsum Corda van 3 Mei .1.1. nog bezit, ·kan er goed aan doen het hoofdart:ikel Leer Zwijgen nog eens met aandacht na te lezen,, niet, om zich te ergeren aan het gebruik van de oude spellirig, o:fsohoon die thans .officieel dood en "begraven is, màa.r om de levenswijze regel, die ons er in wordt voorgèhouden: gebru;ik het vermogen om te spreken in overeenstemroiug · met de menselijke waardigheid. 
Het artikel spreekt van_ arb~iders, boeren, ambtenaren, hàl:f- . intellect~elen, maar had voort k:u!µien gaan met voetballers, die als· wapenspreuk schijnen te voeren: Zlvi.igen is, zilver, ·spreken is goud. . Zondag 1.1. was ik e;ç weer· eens getuige van tijdens de wed.:. .. strijd van Lens_ B, dat naar het schijnt krioelt van a~t~de advocaten en redenaars. Het geklets van verscheiden spelers was geen moment van de .lucht. En als ik in bovenl.edoéld artikel le~s van boe;en, die het altijd beter Tieten à.an alle anderen bij elkaar, maa:r hun' eigen akker niet vrij kunnen houden :iran • het onk:cuid, da.."1. moet ik in verbanllll3t de wedstrijd tegen D. w.o. gewagen van voetballers, vol critiek o:p hun s:po:t'.tmakkers, terwijl ze zelf, fout op fout maken: en nog zoveel te- leren hebben., Onget\Vijf_eld was van kwade bedoeling geen sprake,maa.r het g€p:r;,aa,t en geschreeuw is ~tootge~end, ontsiert de sport~ , man en besmeu..-..t de goede naam van onze club. Vandaar dat de harde maatregel van ·de leidèr volkomen o:p zijn plaats Tlas. Met . een kleine variatie op de slotalinea uit Sursum Corda no- , dig ik alle voetballers- en speciaal de 11omroepersll van Lens B- uit de vemauiug van de apostel "vlug te zijn in het horen, maar traag in het sprekf-n" a.s. Zaterdag en.·Zondag. in practijk te brengen. Men zal ervaren, hoeveel rustiger en gelukkiger zijn voetbaluurtje worij.t. Probeer het maar eens. 

P.J • 
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L'EN S 1 ZAKAGENDA 
Donderdag Hemelvaartsdag: Lens 1-2-}--4,-5-6-A-B. 
Zaterçta.g 17 Mei: Lens C-D-E; Missiewedstrijd 
Zondag 18 Mei: Lens 1-2-3--4--5-6-A-B. 
Maandag 19 Mei: . Club bij Alsem · 
Woensdag. 21 Mei: Bestuursvergadering bij dhr. i7.v.Boheemén; 

Okkernootstraat 12. 
7 .oo uur:· Veteranen in het· !l'e~!.------

H ET S.:PREEKT VANZELF 
Dat drommen Lensers op Zaterdag 17 Mei de voetbalwedstrijd 
Longa.'-Sittardse Boys op het terrein van ·vue gaan zien.· Twee 
clubs met een uitstekende naam bekampen elkaar in het kader 
van de H.A.M.A.T. Wij slaan duá TWEE VLIEGELf IN EEN KLA.:P: 
ons sportief gevoel vindt bevrediging en we steunen de missie 

··en de missionarissen. De v/edstr!jd vangt_ê:!!:ll ~~1 uur •. 

VARIA 
Op 10 :Mei werd ten huize van onzê· donateur dhr. en mevr. A. 
Rientjes-Tu=er een zoon geboren. BENE zal hij heten. JRar 
hij •genoemd îs naar zijn in 1940· gesneuvelde oom, ons lid , 
i:renk.Rientjes, lijkt het ·ons l:!et best, dat de Juco een plaats
je in de Lensgelederen voor hem reserveert. De gelukkige 
ouders en grootouders. onze hartelijke gelu.ku.ensen. 

P.roficiat ook voor dhr. en mevr. J .HoefnageJ,...v/d Ven, die zich 
verheugen om de geboorte van eeri dochtertje ANimKE, •dat op 
12 Mei door'broertje en zusjes met grote blijdschap werd 
ontvangen. , · · · 

Het ädres van Kees Visser, die in B/J,lldoeng Koos Walsteyn in 
de armen viel, luidt; Dpl.Sld. 1e kl. c. Visser. 909026203 
w.Brigade, Veldpost Bandoeng. 

• 

' 
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O;eroep. aan onze 'rÎupPOrters. 

~ndag 18 Mei 2,a.l voor ons 1e e;i.:rtal de competitie besloten 
worden met een thuiswèdstrijd tegen·onze Leidse s:portvrien

.. den z.L. c. Heel toevallig dezelfde olub, waartegen wij de 
oom:petitie openden. De verslaggever van "Het' Binnenhof" 

· :plaatste destijds als ko:p boven'zijn verslag: 11:K:ran:Î.ge start 
van Lens. 11 En dat was het inderdaad. Het scorebord wees . 
0-7, aan. De 2e wedst1:'ijd, ··thuis tegen Esdo, was niet minder: 
6-0. Uit dien hoofde wer[el'Ï voor het verdere seizoen ver
wachtingen gekoesterd, welke ons het beste deden ho:pen. 
Helaas, zijn we bitter teleurgeste_ld. Na een reeks gelijl;:e 
spelen, kregen we zelfs .enige gevoelJ,ge nederlagen te ver-: 
werken. Het ligt niet c~ de weg van de P~Pli deze technische, 
tactische of morele kwestie·o:p te lossen. Wij betreuren 
slechts ·en staan o:p de bres;• wanneer als gevolg VBJ1 dien · 
het bezoek aan ons geliefde (en anderf!zijds verwenst) Lens ... 
ter...ein. zou verminderen: Dat mag niet! De trouwe vrienden
band moet blijven voortbestaan. En'daa.rom: Zondag 18 Mei 
zijn we allen weer present, om het winterseázoen officieel 
uit te luiden en onze zomerse wandel·ingen naar het ZUider
:park in te leiden, welke gezien de plannen van Bestuur en 
diverse· ·Cmmnissies ook. deze zomer het Lenste=ein in het 
~ddel:pun~ van Uvi belangstelling zullen plaatsen. PÊ--P.lfl. 
~ ·---'---------,-----------------~_..c;----, 
VAN DOEL TOT D-OEL ~--
Wederom is aan het 1e elftal een. fikse nederlaag ten deel 
gevallen. Met 5-1 moest het· in Wilhel=s de meerdere· erken.. 
nen. Verdiend was deze overwinning -ongetwijfeld. Over het 

· algemeen werkten de Will,e]JJius spelers veel effectiever.· 
Alleen in de eerste helft k,on Lens goed :partij geven en 

.kregen wij een :partij voetbal te aanschouwen. Hoewel de aan
vallen van Wilhelmus gevaarlijk waren, had de. achterhoede 
c:r goed het oog in1 Slechts eenmaal werd onze doeln:s.n ge
passeerd. Ook onze voon.aartsen waren versohillendè malen 
voor het vijandelijk doel geweest; doch ook thans bleek het 
beslissende schot zoek te iijn; Beloofde het begin van de twee 
tweede helft nog alle goeds, het zou echter anders uitpak
ken. Door een onfortuintje van onze doelman kwam Wi-lhelmus 
goedkoop aan het tweede doelpunt, en in plaats van = extra 
aan te pakken, zakte de ploeg algeheel in elkaar. Tussen de 
versohillenäe linies ontstonden grot8 gapingen en de toe-
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-vlucht werd weer genomen tot het korte spel. Da.ar Wilheimus 
.hiertegenover een vlot open spel bleef spelen, konden de ge-

. •:volgen niet uitblijven. Met· r.egelma.tige tussenpozen werd de · 
,eindstand op 5-û. gebracht. . · • 

·•]iet 2e elf.tal zorgde voor een zelfde uitslag, ma.ar nu in ons 
:-:voordeel. In een goede wedstrijd werd P.Ii.K.2 geheel overspeeld. 
:::Bij de ,thee was reeds. een 3--1 voorsprong verkregen, waarvoor 
;r:esp. c.v.Lu.xemburg.,F.v.Niel en H.Janss_en hadden gezorgd. 

;,;Ook in de tweede .helft was de ove1"!7inning geen moment in gevaar. 
~,:I:i:idien de.scheidsrechter twee doelpunten niet ten onreçhte voor 
~'1:mitenspel ~d afgekeurd, was de uitslag.7-1 geuorden. Als 
. ;onze· reserves dit spel in de nog resterende wedstrijden kunnen 
'handhaven, mogen wij misschien toch nog feestvieren, . 
'Bi.de Heer c.s. bestonden het de gevaarlijke outsider o.D.B. 
,de. verdere kansen te ontnemen, Met 2-1 bleven zij de baas. 
:Hoewel O.D.B, de meeste aanvallen lanceerde, wisten zij de 

,.Jlleerderheid, dank zij hardnekkig -verdedigen van Lens,. niet in 
-:doelpunten uit. te drukken, De "oudjes" gaven hiermede blijk· 
,ook een overwiruJ.ing uit het vuur te kunnen slepen. Had het 4ei 
.élftal dezelfde eigenschap bezeten, dan was éen overwinning 

,·,ezijn deel geweest .• 1'u. moest met·een 3-3 gelijk spel genoegen 
· morden genomen. Bij de rust was _een 2-0 voorsprÓIJg bereikt, 
;hetgeen gezien. het vertoónde spel zeker verdiend yras, Ma.ar de 
;gebruikelijke inzinking bleef ook· nu niet uit. Postduiven pro-,
~iteerde dankbaar hiervan en wist .zelfs de stand op 2-3 te 
furerigen, Gelukkig kon F,v.Luxemburg met een goed doelpunt nog· 
.een puntje voor zijn elftal in de wacht slepen. ~ 

_:oa.t Lens 5 met 3-1 van het nog ongeslagen Oranje Blauw verloor; 
±s geen schande. En gezien de.verhouding in het veld is deze 
_-uitslag nog geflatteerd. Maar nog steeds beslissen de doel
'.1/llllten, en het maken hiervan is voo;i:: vele Lensers een zwar_e 
qpgave, 

:Lep.s 6 verloor voor de, 'zesd·e maal in successie. De. spelers 
·weten echter, dat alle begin moeilijk is, en dragen deze neder.:.. 
.lagen met ere. Minder te spreken. zijn zij echter, en volkomen 

·•terecht, over het feit dat enkele van hun spelers, menen hen 
gm,beurten in de· steek: te moetén laten. Ditmaal liet D.Hugens· 

;;'~OtJ-der .afschrijven verstek: gaan. 'Verregaand is echter d-e bruta-
..;j.it.eit om Zondagsmo rgens :tegen een medespeler te vertellen:· ~ 
/"dat hij geen zin heeft.Il Zulke spelers kunnen wij ·missen en 
-'w.ij zullen hiermed-:i in de toékomst terdege rekening houden. 

' 
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Ee..'l pret ~j.ge wed.strijd is het ove:;:igens tegen Uestla.ndia. 
niet g,:r:,;orden. Tegen het "forse" spel van r:estla.ndia. ,w.re;-1 
onze jor,ge.ns :L'l het algemeen niet opgmya.ssen,. Gelu.1;:k.i.g 
waren allen nog in staat de terusxeis op eigen gelege:iheid 
te aanvaarden. De fi-.:.1 nederlaag zullen wij verder mä.a.r on-.: 
besproken la.ten. · · · · • 

RUGH. 

UITSLAGEN VAN 10 en 
Lens 1 \7ilheln.,!s 1-5 
P.D.K.2 - Lens 2 1-5-
o.D.B. ~ Lens 3 1-2 
Lens 4 - Postduiven 3 3-3 
Lens 5 ~- Oranje Blauw 5 1~3 

· Uestlanè.ia 6--Lens 6 6--1 
Lens A - G.D.s. 1-2 
n..H.L. - Lena B 2-1 

·Lens C - Oosterboys 4-1 
Lens D - Bla.uu ~ zwart 1'-4 
Lens E ~_G.D.A. ._9--1 
Lenspupillen--G.1).A.b . 1~2 
Lenspupille..'1:-îfi t Blauw R.K. 2--0 

F- R 0 G R. S E N I 0 R E S 1 8 
2.00 lllll:' Le~.s 1. z.L.C.1 

_,· 2,00 uur Ui:ppolder 2 Lens 2 D~:.ft 
2.30 u= Lei1S 3 Bl.Zwart 3 

12,00 uur Lens 4 îïes'i;la.nö.ia 3 
1.15 uui v.n.s.5 Lens 5 

12.00 uur Lens 6 13,ll.T.6 

ll E I 
terrein 1 lokaal 1 

1;e.ssa.ula.~ î:qp!)older 
te=ein 2 lokaal 1· 
te=ein î lokaal 1 
Fraitweg 
te=ein 2 - lol::áal 2 

'; P· R 0 G R. J U N I 0 R E S . 1 7 MEI 
3,C'O uur Lens C Uestlandia 
3.45 Ut"!:t' Lens D - RATA 

te=ein 1 
terrein 2 

· • 2.30 uur Lens E - Va.lkeniet's terreil1 2 

Xokaa.l 2 • 
lokaal 2 
lokaal 2 •. 

" 

· ·Z 0 N D A G 1 8 M E I 
· - 1 ~ 15 ut"!:t' Lens A . - Q,uick Steps te=eiu 2 -lokaal 2 

:},45 uur K.R. V,C, - Lens B Ri~Sîlijk Vredenburchweg_ .. 

D E E. C, O. B L A A S T '· A P P li: 1, 
~ftaJ: lJ.E'uysmans.,A.Hoefnagel. ,Ph.de Heer.,J .F/illems., 
R.Roenrers,,H,Overbeek,,A<v,Luxe2burg,;H,Houkes.,J.Walsteyn 

• A~Kop:pelle.,J.1Jüstefeld.,Leider: W.Pra.alder. · 
• 

, 
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2e Elf'tal: A,ten Ua.m..,A.v,Hu:ffel.,H.Hebich,,A.Bogisch.,A,Ual
hain. ,H,Ko:i;s. ,Antiv .Hufft;l., K•Verheggen. ,J. Goema.ns. ,F.v.Niel., 
c.v.Luxembu.rg.,Re~: L.Versohuren. Leider: IT.Janssen. Sa.mèzik.· 
12.45 uur Roll.Spoor-Station (onder.de klok buiyenzijde) · 

;_e Elftal: J~ftijters.,J.v.Venrooy.,!1.v/ü Boöga=dt.,c.Bi~;
hu.izen. ,L.v.Houterj;. ,F.v.Mourik., c_.Hattillk.,J .Bont~e. ,rr.v. 
Rijn., W.Hugens.; C.Dl.bois. ,Leider:_ J .v. Venrooy. · 

~Elf'tai: w.Hillenaar., G.v/d steen:. ,H.den: Drij~;,;;,B. Vin.'lc~, 
· J .Roozenburg; ,F • .A;Lbers. ,H.Naastepad. ,J.Bom. ,F.v -;Luxemburg,, 

· ~ H.v/d Jlurg.,G.:Hoeks.,Res: D.Hugens. Leider:N. . 
;:;chouten · · 

' , . 
5e Elf'tal: JacTv.iîesting.,L,v/~ Wal.,A:v/d Valk,,A,Blok.,J. 
Sinjorgo. ,S.Krooru,J .Heere.,A.Zaal. ,J .v.Zon. ,A. Versteegh. ,1, 
Niessen.,Res: R.Willemsen.,F.Becker.,Leider: Chr.Miltenburg '. . ,_ . 
6e Elftal: Ch.:Óe3"eyer. ,A. Vester. ,F.v .• Deelen. ,J .Nijman,,:ll.Eera.
nes., W,!nünnen. ,A. Wagema.ns. ,B,Bes ~ ,L.de i7eerlo, G.Luyèkx:. ,R. 
Vos.,Res: W.Kervel.,G.v.Wijk. Leide:o: A, Ve~te:r. ·. 

• Bc>venstaand progr'a.mma. 15eldt voor ,Zondag 18 Mei 1947, dus niet 
te verw_a;rren met Remelvaart:,dag, waarvoor U de Lensrevue van . 
6 llei no.39 geli.eve. te ra.adp-lege?lo ·Evenuel zijn ver:ichille:ilde 
uijzigingen in de elftaJ.len. aa,'le,-abra.cht. De betrokken spelers 

· kregen :per P..<'"'..n.qcbrijvi!lg hél"icl~t.: l)egenen die' ge9n aansC!'..rij
ving ontvingen, dienen zich voor Hemelvaa.rts~e-6 te houden'ean 
de opstellü1gen yan 6 J.ie-L Voar het .overige geldt voor allen: 
"Verbeter het gemiddelde, begin met teu:in,,.eno" ue· voldoen 

'gaarne aan het verzoek :van dhr. N.Schoute:.'l om de ma?lilOi"1 van 
hèt'4e speciaal te wijzen op de grote bela..-igen vóo:i:;_hun elf
tal, dat no.'s'. ~et buiten. degTadatiegevaa.r is. · .·' . ECO 

UIT HET JUNIORENKAMP · 
Ïki geloof niet, dat het in deze ~ompetitie reeds uas voorge
komen, dat onze juniores VE.ll é!.e 5 te spelen weds·trijden er 
,3 verloren. Hela.as moet :ik hier nu melding van ma.kell, want 
Lens .A:-B en D moesten de via.g strijken voor hu..>1 tegenstanders. 
Tot troost kan werden aangevoerd, dat het 0-- en het E-,elftal 

, ' , 

geen feut maakten en wederom 2 punten konden bijtellen.Bijzonder 
jammer wa8 het, dat Lens--•B met lege handen uit Delft werd te
ruggestuurd, want_ ik geloof niet, dat dit elftal nu :nog kans 
heeft op de titel. Ook Lens-A, dat tijdens de za.altrainings-
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periode nog een :fraaie kans ma.akte, verloor weer. Vooral dit 
elftal maakt op de fraaie competitieladder een ferme duike-

. ling. Ons D-elftal; dat een week tevoren een ongezouten "' 
nederlaag tegen Bl.Zwart te slikken kreeg, moest deze week 
weer tegen diezelfde :ploeg aantreden. Nu verloren onze boys . . 4 
met 4-1 en kunnen wij dus nog spreken van een behoorlijk } 
resultaata'>:ëet kon echter beter, inaien de jongens "langs de .. , 
kant" wat meer werden aangemoedigd. • .AJ.s ik reken; dat 6 ; 
seniores elftallen aan de~ompetitie deelnemen en ik tel 
hierbij de grote schare belangstellenden die iedere Zondag 
ons eerste elftal aanmoedigt, dan moet men het mij niet. 
euvel duiden, dat ik iedere keer weer.opnieuw een teleurge
steld gevoel van mij af moet zetten. Is er in heel Lens heus 

,niemand te vinden, die o~ prettige wijze onze jongens op 
Zaterdagmiddag weet'aari ie moedigen? Tot slot - en lest best-~ 

·een flinke pluim voor de jongens van Lens E en c. Beide elf..
tallen weten •in de laatste "17eken de Lens-eer hoog te houden. 
Lens-C kl'lam eer:it met 1-0 achter te staan. Rierna gaven Bo
gisch en zijn collega's in de achterhoede geen.krin\p meer. 
Steeds boorde de voorhoede door de verdediging der wit--hem

' 

den en zo mocht aan·ook de keeper van 0osterboys 4 keer het 
versje opzeggen: "Zeg, keeper waarom huil je zo?" Lens-E 
heeft een zeer goede achterhoede. Deze linie heeft echter , 
i;én foutje nl.: de heren wen."len zich eerst even in te spelen. 
G.D.A. begon dan ook met een serie aanvallen op te zetten, 
die niet van gevaar waren ontêloot. Plotseling was er in 

• onze defensie geen gat meer te krijgen -en toen ging de mid ... , 
denlinie krachtig de voorhoede ondersteunen. "Koren op de 
molen" voor onze aanvalslinie, vant spoedig konden glundere 
gezichten langs de kant en in het veld een telraam gaan ge
bruiken! 9-1' is een schitterende uitslag tegen een zo ge
vre,;,sde tegenstander. Nu nog Wilhelmus A en D,E:.L.-A · en dan 
dan zingt binnen zekere tijd ••• Jongens, vecht daarvoor! 
,'liINilW: Deze week geen training! 
0PSTELLIHGEti DER ELFTALLEl!T: worden deze week niet gepubli
ceerd • .AJ.le jongens weten zo langzamerhand. wel, bij welk 
elftal zij zijn ingedeeld. De leiders zullen voor de wed-· 
strijden de elftallen formeren. Zij kunnen dan tevens zor-· 
gen, dat ook reserve spelers een beurt krijgen; vo'or het 
D-elftal moeten opkomen de jongens, die ook bij de wedstrijd 

·, 

,, 

; . 
. ,•;, 

• 
' 

''. ,, 

, 
tegen Bl.Zwa.rt aanwezig waren, dus ook de reserves. Hieronder ,i 

, 

• 
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' volgt het punt .van samenkomst voor: K.R. v.c.-Lens 13: 2.45 uui: 
bij het Rijswijkscheplein. De ,spelers die op eigen gelegenheid 
naar het K.R. v.c.-te=ein ga.an, dienen d:i.t even te melden E..an 

. dhr..· P.Jui'ferma.na, .Amandelstraat 51_. · A.v. H. ---------------------
NEDERLAND-TSJECHO SLOWAKIJE 

. Op 22.Juni 1947 wordt te. Amsterdam de OzympiEJche Dag gehouden, 
.bij welke gelegenheid bovenvermelde v~evbalwedstrijd gespeeld 
wordt. Ook Lens kan toegangsbo-.;-ijzen aanvragen. ;3ij, die in 
aarnerkingwensen te komen, behoren uiterlijk 19 Mei a.s. hun 
aanvrage te richten aan het secreta.r:i,@.t, -~•- A•Vf d Kley, 
Gasla.an 54• Bij de_ aanvrage moeten "de verschu.ldigde · ç:;elden · 
plus 30 cent worden voldaan, in ov!')resnistelllll4ng met . de regè
ling van het llondsbureau. De prijzen zijn:· · · 
A Et-etribune (Loges) t 5•-
13 Eretribune 11 4•'-
C MaJ:athontribune 11 4.-
D Onoverdekt e tribune 11 3 .-
E Onoverdekte zitplaatsen " 2.--
!.. No~rdelijke' trib~~ staan:pl~--· _,_, .:! •-:-
V E T E R A N E N , . .. 
Druk was het niet, zaterdag 1.1 • .;in het kleedlokaa"1. no.1 van 
ons clubgebouw. Maá.r het zestal veteranen dat we -aantroffen, 
had courage genoeg de stramme benen. te wagen in_ een schijn-, 
baar ongelijke strijd tegen elf ·tegenstande;r:s. Onze ru.!!ne kon 
met 7 man b_eginnen en met. grote tussenpozen kwamèn jongere•· 
krachten de oude lui gezèlschap houden. Kort .. en goed:· wîj . 
wonnen met 2'-1. · · 
En nu roépt de Eoo voor a.s. Woensa.àg 21 Mei een groot aantal 

· veteranen op Olll een overzicht te krijgen_, van de beschikbare· 
krachten en lJ.it de te spelen onderl:i.nge wedstrijd e,en keu:r,., . 
e~f'tal saraèn te stelle.i1. Zij wo.rd_en verzocht zovèel mogelijk 
voor eigen spullen te zorgen. Bovendien gaat hierbij een, clrin- .· 
gend beroep aan al:le _:aeniores.·en oud.eré juniores met hun_m.s,~ 
teriaal aanwe2,ig te zijn .om dit zo nodig voor dezè ene wed
strijd welwillend af' te staan. Hier volgen de namen van de 
veteranen: 4 gebroeders Janssen, 2 geb:roe'd.ers Bontje·, 2- ge
broeders v.F.gmond1 2 gebroeders Hoefnagel, P.Juf'f'ermans9 T. 
Vester, N.Bosman, N.Schouten, H.v.Rijn.,c.v.Kempen.,G.Vieser, 
J .Macco.,c.v/d Laan., C.Röttgering.,J •'!loemans .• ,w.v.VTesting., . 
.A..Nijland .. ,:Jac ,Rund.orka.mp, ,J. Waardeloo.,J .v. VTeeso ;PcPellekoo:rn 



G.v. West·iJ:Jg.,P.Guinee., W.l!aket.,H.Jacobi. ,F,Rombouts (J!:a.m:
perfoelieplein) A.-R. W.Ja.german tlfa:t'derwijkstr.) 
Wie meent vèrgeten te zijn, melde zich Woensdag 21 Mei op · : 
het terrein: Het ZUiderpa.rk moge daveren van de oude strijd ... ;. 
bed, ; 

RE CT I F I Cl A "TIE 
Lens 0-Quick steps 3-1; moet zijn: 3--0 
Laa.kkw.6--Le11s 4; 1-1 . moet zijn~ ·2-2; 
Pa.g.287, l~tste regel: het woordj~--__ "ik;;.;; • ..c.'_' -'mo~e_t_v.;..e-'rvc...·;..;a;:;:ll:;;;. _e-'-n-'"'-, 

WIST U..... t· 
dat Joop Willems een hevig verlangen heeft na.ru'., de citroe- • 

• nen, die zijn elftalleider, dhr, Pra.alder, mee zou nemen?: 
dat Wim Hillenaar sind(J, zijn verjaardag mét serieuze plan

.nen rondloopt om een sigarenwiDkel te beginnen em zijn 
enorme voorraad. rookartikelen aan de man te brengen? 

dat Pie=e v,Leeuwen een dergelijk onderneming overbodig 
acht· en TTim. gráa,g ter zij de uil staim onder het motto: 
Gedeelde vreugd is dubbele vreugd? ~ 

dat de Was.senaarse ijsportie nog te bezichtigen is.op de . 
bodem van Tonny Urbanus zijn maag? · 

dat men hiertoe bedoeld jongmens slechts behoeft te laten 
schaterlachen?. , 

dat de veteranen hun eerste wedstrijd uoµnen hoewel enige 
jongeren het elftal kwame~ verzwakken? ________ _ 

. ' RANGLIJSTEN" PER 11 MEI 1.2il!_ 
Wippolder 2 9 6 . 2 1 14 17-:-10 
Lens 2. 10 6 2- 2 12 24-8· 2 pnt •. 
Westlandia 2 7 5 1 1 11 15-9 
H.G.A.1 .. 8 2 5 • 1 9 12-9 
Esdo 2 11 .3 · 2 6 8 16-12 
1s-Gravenzande 2 8 1 4 3 6 9-22 

.'~ede _2·· 10 2 2 6 6 17-20 
P.n.K,2 7 2 1 4 5 20-19 
Zw,Blauw 2 8 2 ·1 5 5 . 13-23 

v.1>.v.1 11 9 2 0 20 34-9 
· Kr ,Burg 3 11 5 3 3 13 18-15· 

Westerk:w,3 a- 6 2 12 21-14 
Postduiven 3 . 11 4 2 5 10. · 17-20 
Wik 3 8 3 1 4 7 . 11-15 
Lens~ 10 2 3 5 7 11-22 
Delfia 2 10 2 3 5 7 13-23 
La.akkw. 6 a 1 3 4 5 12-22 

' West1.3 9 2 1 r 
5 î;,-13 0 
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Woensde.g 21 !!lei: 8 uur :Bestuuxvergade.ring bij dhx.· W.van :Bo-, 

heemen, Okkernootstraat 12. · , 7 uur Dè Lens·veteranen op ons ter:rein in àotié. ,. ,·, 
Zaterd,ag 24 Mei:. Leui' D-D-E-pupillen 
Maand~ 26 Mei: Lens 3-4-6-A-:B~----·--------
LÈNIG- EN SNEL îlENST .AAlî ALLE LEDEN, DONATEÜRS EN DONATRICES VAN RA.RTE NEN _ZALIG P~!ERFEE_~-.... S'-T.;...• __ . ________ _ 
V A N D· E P :fl - P :fl. ,. 
Ons 1e elftal sloot de competitie af met een ~·zij het dan niet éclatante - overwinning op de· m;akke sportbroeder z.1.c. . ' En daarmede is voor veien onzer leden en donateurs het sei-zo·en schijnbaar afgelopen. Het .moge dan waar 'zijn, dat het 1e elftal van een voetbalverer.iging het meest representatief is en op de eerste pláa.ts geroepen: de kléuren van de olub _hoog te houden, de spelers uit de lagere elftallen zijn .ook Lensleden en verdienen.dies onze belangstelling. Vqor hèn ià de 'competitie nog niet afgelopen. ,Ons' 6·e elftal zal niet eens kans krijgen dezeÜit te spelen. Eh daarom, vrienden- en vrien-; dinnen-supporters, doen we net, of er niets aan de han<Î îs en kom~ even gezellig naar het fuiderpa.rk,- .. om te genieten van, of eèn enkel keertje ons eens te ergeren aan de prestatiei;i van onze 'vrienden iµ de lagere regionen. Dit la.a.tste•is niet prettig, kan "tot de uitzonderingen behoren, indien enige on;-. verbeterlijke zondáars mi een pèç'ca~ sta.malén en het vaste · voornemen maken·, fum lem te beterma En hierbij denk ik op · de eerste plaat·s: aan die onver&'!twoprdelijke, Ónsportieve · lede.ii., die om, de mins~a geri;ngBte; dikwijls oligemoti.vaerde, reden afsohrijven of zeli's .zo weinig blijk van. burgerlijk fatsoen geven, dat ze zonder meer wegqlijvè:ä.FDat'is f'nui,kènd voor elk.elftal. Er zijn _altijd spelers, ctie d.Öor hun ~1del" 



3')4 - . ----~----------·-----wijze zodanig gedeprimeerd raken, dat zij zich in het véld 
niet voor de . volle i100% kunnen geven. Weer andere spelers 
menen:. Ue hebben toch geen kampioenskana en nu doen we liet 
ma.ar X11stig aan! Ook verkeerd. Eèrstens voor henzelf,want 

· wat je ook doeit, doel!,et steeds .zo goed. mogelijk. Ten tweede 
voor het teamverband in hun elftal. We krijgen slechts een 
sluitend geheei; ais ieder .zich ten volle bewu.st is· van de 
verantwoordelijke plà.a.ts, die hij ;in het elftal inneemt. 
Elke plaats, die 'onvoldoende bezet is_, is een hiaat· en.dat 
hebben de tegenstanders spoedig in de gaten. 
Dis spelers, de tanden nog even op elkaar, ten einde een 
zo Elervol mogelijke plaats in de competitie te bereiken en 
wij S11pporters komen genieten 'van Uw spel en zullen U zo· 
nodig daverend aanmoedigen. · P&'P.J!l. 

UITSLAGEN V.A'N 15-1'7EN 18 MEI 
Lens 1 :.. B.T.c.1.. 3-7 
Lens 2 - Esdo 2 5-1 

. l!Ull Speed - Lens 3 2--1 · 
Lens 4 - Laakli:wartier 6 2-0 .. · 
Lens 5 -· Vogel 5 ~ Vogel n.o. 
Celeritas 6 - Lens 6 . 3-1 
Lens A - G. D • .A.. 1-3 
Lens B , / - Velo ' 1-0 

- Z.L.0.1 2-1 \ 

. - Lens 2 2-1 
Lens 1 
Wippoldm- 2 
Lens 3 
Lens 4 
v.n.s.5 
Lens 6 

- Blauw Zwart 3 1"'."3 .· . 
~ Westlandia 3 ' ( · 2-3 · (protest Lens) ; 

Lelis A 
K.R.v.o. 
I.ens 0 
Lens ]) · 
Lens E 

- Lens 5 1-4 
_; B.M.T.6 1-1 
- Quicl<: st'eps ~ ' ' - Lens B • 1;...3 
- wèstlandia 2-3 
- Ba.va 1-4 
- valkeniers 7-0 -'-''---,-~---

··pRQGR. SENIORES 26 MEI· '' 
•'"t ""2~."3"'Q-. u""ur-'· ""· "'L'""e""'ns'--". ""3,=-.--_-0'""'.i"n'""'.B,,;-. 1~.-. -------=,.t.:err----ein 1 . · 1okäal 1 

2.00 uur v.n, v.1 - Lens 4 · • F.ruitweg · · 
12.00 uur Vioa 6 -- Lena-6 terr.:Lens Teld 1. ,.,, ' 

•p R ~-Gil • Ju· N I o .R Ë s · 2 4 · M·E I 
2.45 uu:r R.K.W.V.V, - Lens O ,. terrein Lens· 
3.00 y.ur G.D.A; · -·Lens :il terr.Loosa,·.achter·R.K.Kerk 
3.45 uur Lens E :- Wilhelmus ll 



· - 305 -------------------...----------PRO G R. JU·MIORES 26 UEI " .. 1. 15. uur G.D.A; ;_ Lèri.s A . . · terrein Lens ' 
• 3.45 uur G.D.A. - Lens B . · : . terrein •G,D.A~. ----------------- ___________ .,.;.... __ . . . . . . 

VAN .DOED TOT ~OEL ·•· :. Onze .opwekk:L,ig in de Lensrevue van 6 Mei ,j .l~ om het gemid'delde en de .•·doel<:ijf ers enigszins . op te knappe..>J.,. hee:ft • niet het. verwachte resultaat opgeleverd. Per 4 Mei '.7a~ de. stand: ~- Gesp,.56; gew. 18; gel.11;.verl.27; ·pt~47; voor.109;· tegen·. ,. ·141;' gem. -,84. Nadien werden à.oor de ·senioreselftallen'ge;,peeld 17. wedst:rijder;~ Hiervan werden- gew; ·6;gel.2;verl.9; pt,14; Gescoord werden.36 doel;punten,'terwijl onze-keepers ;'" 43 l'flaàl werden _gepasseerd. Het resultaat is ·thans: gesp. 73; .. gew.24; gel.13; ver;i_.36; pt.61; voor 145;tegen 184;gem,-.84 :• . .Als we de yer:fj.çh.tingen van dp elftalle1 .. nog €Ven de revûé · · ··1aten passéren,'' <To.n zien ·we, dat op H:emelsvaartdag Lens 1. met 7-3 van ll.T.c. klop kreeg. In een slecht gespeelde wedstrijd • werden· de. doelpunten aan ·de lopende band .gefabriceerd.· Vooi: · . de rus:t kcm de bala.µs in. evenw;j.cht worden gehouden, doch in · ··· 'de·twe~dehelft wist-alleen B.T.C. en nog wel 4 maal, het net. te $den. •Van een· systeem kon·niet gesproken worden, en h(!t ,rammelde i?r al1é•11.nies geducht. Een match om gauw te verge-ten. # -.· ;·,. 

Gel~ kon het. seizoen to.oh met eên 2-1 overwinning op z. Ii.,c" bes],oten worden. Nu wlll'lil: e.r met overleg gespeeld en werden de aanval;I.en•behoorlijl!: opgebouwd. Het dekken van de spelers werd'Îscied verzorgd, Waardoor z.1.c, geen kansen werden . gelaten, ·Lens, had dan ook gedurig een flink overwi~ht, en wà., ren de scoringskansen door onze voo_rhoede beter. benut, danzou een grote. overvlinr.ing zijn -behaald. Vermelding verdient het prachtige schot itan J .Wustefeld waardoor de· suore· werd '._ geopéhd. A,Ha.asjes debuteerde -verdienstelijk á.ls r?chtsbui-. , ten. Zijn grote snelheid is een •nuttig wapen. Wij radon hem "·' a.a.n. in het zomersèizoen 'de techniek terdege 'te beoefenen. · .· • .· De 5-1 -ov:erwinning die L_ens 2 op Esdo, behaalde, -toonde aan., - , dat zij ongetwijf:eld tot de sterkste ploeé\'en van de ·aiá:e:).ing -~ :jlehoren. Met goed open spel Vierden. regélinatig openingen in de ' vijandelijke ·verdediging gema.aJct, tElrwijl tevens voor een ~ goeêl.e. a.i'wer)ó.ng. van de aanvallen: werá. gezprgd. ~ · •.• Met spar.ning 'en optimisme ze.gen· wij de kainp tegen· de kdjploeg -- W:i.ppolder 2 tegemoet. Groot." was dan ook de tele~stelling, • toen het :r;esult~t, esn 2".'.1 nederlaa.g, bekend werd. De nog bestaande ka.mpioenskans is hierdoor in rook opgegaan.· In de 
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eerste i{èlft hacl .Lens het best·e. van he.t spel eJ1 wist zich 
a.áiik zij"een vco_.:-treffelijk doelpunt van ,v.yerheggen vaJ'.1 • 
een ·:voorsprong te verz<::keren. Na de th_~e .W!U'en: de bordjes ,: .. 
verhangen •. Ëeri foutieve besliJJ~2f<s ".1:·n de.•s,ch!)i<l!3=;7cht7=; 
bezörgde.Wippolde:i:,.een goedkOJ!E;'_,geliJkl_pak!)r,~:terwiJl.,'!'J,J 
van de aäa.rop: V9lgende :i,nzillk:il_;g_.gebr1.ük. w~ête,1.i;e·.l)_lsk_g11 · :1 :. , 

om de 'overwïnning te bèvec:titen. ·.~ . . .: ._. ::" ,, . .-
.... r. . > " ·- • • "- - • 

Blijkbaar bezit ons ;je elftal,_ een zwak y~or -Fllll, Speed, Im,: 
mé:t's de twee overwinningen die deze club. behaalde, werden· · 
op Lèrts 3 bevoch'ten. Hoewel onzè spelers' individueel en als .,. 
ploeg veel beter waren, bleek het· m.sk!=n van. doe),pUnten boven 
bun krachten te gàan, uitgezonderd natuurlijk het ·prachtige • 
goä.itje dat- in e'igen doel"werd.gelèlcÓord. · . .. . · 
Tegen Blauw Zv1art 3 ging het "niet 'veei beter, hoewel het af'-.·, 
staan va)l enkele :prominenten v_iel_ een ElXClJ,US mag zijn. llilaar ..... . 
bedenkt weTlui, dat kakelen nog geen eieren leggen,bei;e
kent. ·, ... " .,· ····•·- ~" ;' · ·-· ·:..,..·-;- - ··•·· ··.· 

· Lèns 4 we:i:kte .zich via een ·2..,.0 ~verwinning op La.akk:w~"- enig~;_.-'
zins· uit de· gevaarlijke zOne. liet wàs "èen gçede · :p:,.:'~statie . , .
om tl.e oudere, doch over'het algel)leen geroutineerde spe],ers · 
van Laakkw. te weerstaan. In de eerste helft was het.spel 
van matig ge,haJte, doch.na de thee werd -direct v-eel b'eter · 
a.ang·epakt. Doelpunte~ van F.Luxemburg en R.Wüstefo-ld waren 
de verdiende bfloning van het)1BXde .werken.- .T8llllller da:aren-' 
tegen, dat de wedstrijà. tegen \Vestlandé.::. 3 met 5-2 werd '· 
verloren. · Hoewel er ook .nu hard gewerkt is, was het 'spel te 
doorzichtig, waarmede de ·stevige .réstiàhde~s wel raad wis- .. -
ten. Om voor ons Onbegr±jpeli,'jke redenen perd een doel'.i;nmt ·" ._ 
van H.v/d .Burg afgekeurd. 1!iss'ohien levert hèt i.'lgediend.e 
:protest. ons nog een :puntje op.. ' 
Op Hemelsvaartdag. wachtte Lens 5 tevergeefs op haar tegen
stà.nders. Waarschijnlijk zijn.de "Vogeltjes" door 'de kat 
opgepeuzeld~. De wedstrijd tèg,m V.D.s.5 bracht een 4-1 over- · 
winning, fuµlk zij goed samenspel van de voorhoede. De ·mari--_' 
nier Koos v.z,:m liet zien, dat de dienst hem-geên kwaad doet· ' 
en nam 2 goals :voor.. zijn r.ekenir.g. :Ook de halflinie ·was · er · 
goed in en st1,1.Wde de.·.voor.b:oede steeds ten ·aanval;, terwijl 
de overgenomen junioren Willemsen en Backer zich behoör]jjk _ .. ,, 
konden aanpassen. - . · ' · · · . 
Tenslotte Veste_r en,.zijn mannen. Celeritas 6 dat op· ons veld, · 
met 6-0 had gewonnen, meênde ook nu een "walk over" te b:eb- · · 
ben. Ho·awel •Onze jongens ook nu geen winstpunt konden ·ver-
overen, beten zij · • zodanig van zich a:r, dat zij over het 
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algemeen een veldmeerderheid: badê.en. Aanvoerder de Weert was' dan ook •zeer tevreden ·en· beloofde, dat· het. eèrste ~inst.punt · niet lang meer op,:zich-·zou laten ·wachten,. En dat ,het ernst. was, ondervöftd B.M.T. Zon:lag J•Î~ -Vanaf het begïn werden de zaken energiek,äangêiràt~;. De· àcht\Ï~hoede weerde zich uitstekend en ruimde :fTil'Jk·~ · Bij . de voorwáartÏ3en vlotte het aanvanlçelijk : · nog niet, doorä.at er te kort werd ·gespeeld 'en de •bal nièt vlug genoeg werd afg<è!gevén-. · In -cie tweeqe he].ft wist de kle :i.ne Bes, een echte zwerver, met een praèhtig sC'hot Lens. een voorsprong te verschaffen,'.welke· zeker niet meer zou ·worden'afgesta.an. Een te:h onrechte· aan· B.~ '(É. toegekende· iienalty brach'I; de par~• tijen weer ·op gelijke voet. :né smadelijke· nul is echtar ver-,, 0 dwenen en wij zien de resterende ·wedstrijden met vertrouwen. tegemoet. r, '· · ·' 

Hugh. 
D E E. c. 0. B 1· A-.Á. S T '; A, P P ~ L . 
3e Elftal;' J .Frijt_:rs. ,J .v.Venroo~•, ç.:(lièrh.uizerr •. , Ph •. de Hee:r',, L. v.Houtert. ,F.v.Mourik~, C.Hatt:irik;/ff.Verheggen. ,J .Goemans.,. ··. _ W.Hugens., C.fubois. ;l(E!S: Jac .v-.-Westing. ,J. v .• ZQn. Lei'fer: J .v .• __ Ve=ooy. ·· · ,. · · · · 

....... - .- . .., ,i. , 

4e Elftal: W.HilleJW.ar.,G.'=v/d ·ste~.,H~den Jlrijver.;,B. Vink., •·· J .Roozenburg.,J.Bontje. ,J ,Bom,·,H.Naastepa.d.,F.vLu.x:emburg. ,H. ' v/d Burg.,L.Niessen •. Res: A,Zaal, ,J ,Sili.jorgo.,L.v/d Wál, Leider: N,Schouten 
' 

' .6e Elftal: Ch,Demeijer. ,.G,Luyckx:.,F.:v •. Deelen, ,J .N:ijlJ18.ll• ,M,Hem..-· ~ mes. ,G.v,\"Iijk. ,A. Wagemans, ,B.Bes .,L'.de 17eert. ,_A, Vest er. ,R.Wil':lemsen; ,Ras: H. Vos., w.~üimèn., F,Becker,Leider: -A. Vester~ 
Voor de 2e Pinksterdag een" klein, -.·maar iantrekkel:i.jk pro5Tamina., Het 3e zal er prijs op st<;,l;I:en "om de krachten 'van 11 'F.fei· j .1., .. te herhalen en O,D.B. voor de tweede maal Op Der Baadje te -· ~ ge,ve.n. Maar dan zal er stev;i.g,,aangepákt móeten worden. Het 4e ,gaat op bezoek bij d:e ongeslagen leider v.D •. v. Een_ mooie gelegenheid om te lat,en zien, dat wij· ook.nog iets 'in onze'·; · · mars hebben. Bif een overwinning .is tevens• het bestaande gevaar voor dé onderste :plaats geweken, Verdere.,aans:por:i.ng is_ dus overbodig. ..- .. , .- _ .. :~·. -..... . "° " ,,. Vol spanning zien wij het resultaat. van het 6e ... e1ftal tegemoet. Zullen. zij na het 'gelijJpê! sp,el v:arr Zondag 'j .1~. m. staat. zijn . than,i, 2 punten te veroveren'.? De· mogelijkheid is hiertoe tégen Vies zek<;,r aanwezig •. Letten jullie vooral. op het pla.a.tsen en·: snel afspelen van de bal? succes, .lui! · · 

ECO. ·, 
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UIT HET JUNIORENKAMP , . 
Deze week sta ik voor de taak een zo beknopt ·mogelijk ver-
slag t!' geven van de in dè afg_elopen week gespeelde. wed7 
strijden. Allereèrst dan dè wedstrijden van j ;i. Donderdag· 
(Hemelvaart) Het A-elf'tal kreeg hi~r een nederlaag te sîik- ~ 
ken van G.D.A. Weliswaar kwam. deze nederlaag niet ·onv~oht, 
daar.wij rè~ds yoor de aanvang wisten, dat wij een zware 
dobber aan .de mannen uit Loosduine..'1. zouden kt-ijgen. Onze - ' ' 

, A-ploeg_ stond dus voo:i;- de taak zijn huid zo. duur mogelijk '.. 
· te verkopen· en helaas:.,moej; _ik er meld;i.ng veri J?äken, dat. . : . 
hiervan ·1ette:r:lijk niets. is· ter9,o:htgekomen. Iie j'ong,ens wil- • 
·1en zo graag een nummerj;j e ·11hog!J!3Ç:\l,ool-v'oetb~l11 weggeven,. · 
maar daar moet men eenmaal de capaèiteiten voor hebben.· . ' " 

· Laten wij ons liever ·toei:hggen op.nuttig .spel met fer:1e · ·, 
'trappe..'1, ov.er de vleugels r.àár·. het midden. Soepel,· vlug • ,, 
en vlot moet het àpeÏ lopen.· lJe.al::m.ee kraak jè als het moet.,
jè tegenstander. Of met andere woorden gezegd: .Tempo~d4W•.:?'• 
laat de bal het werk' dQèfi~ "zilitréiî wij· dit eer,a• af's'.Pl'elcÊÏn. · - ,., 

• •_••• • e •,'~,.-.. 'f'•, (" . •_ 0 - _. • • , ..,_, r 

'voor .de volgende week;. ng w:\.j weer· tegen G:.D.A:.· moeten ·u'it- ·, 
t1rol!l8n? · ' _ ----.~~;: ,}: :~->- i> ·,.. · · ·. -·· ·~ · · ·· • ·, ~ 
·itetzelfde ~elftal st~nci na iijn nederlaag luide I+et B- aan· . 
fe moedigen.' BrävÓ! I _ En deze knapen bevochten :UJ. een aa;r-- · , 
.dige wedstrijd een ovc,~ op VeÏo! Vc.,~a.l. Ad:t'i·0:l)µ.ijve,;: i 
stein had waarschijnlijk zoet]:,a1..:vitamine-tabletjes i.'J,Se--' • , .. 
slikt voor de weds.trijd, wá.nt hij, ·l:i:et de aoht'erho~o van", 
Velo- versclu:1;1:ende keren zij;ii_ hielen zii:ln; · Zj.jn wkrk·werd. 
bekt-oo:ria. met een zeer _f:r,'aai,. doeJ..P\jlli;,na ~'?ed yoorb·e,r~;dJlnd.. · 
werk van J.de Roos. . . . : · · ·.- • · . · ·.'· · .·. ;·,· .. · 
Zatèrdag zage:ri.w:i.f 1e~::.E ~-~~~7-1 eve:;-.v~·boek<;1n. op de· . 
Valken;i.érs.- Verschillende· spelers hadden lcennelijk hun d~ . 
niet· en to-t; overmaat v~ ramp wèrd het spel ontsierd dooi,- ', ; 

.,, het v.oortdurend p:ing,,len van .'J).Hei:j dra en P .• J/d Broak.Len~ .:' 
• .]),Ja-eeg é>i> haàr kop·van RAVA met· 4-1. Alweer.e,en beter'rs- .. 
sultaat dan in de eerste wedstrijd tegeh ae· 9ranjs-hemdèrt, .. : 
toen het:':[~ werd. Toch worden in:'dit elf'tal nqg werkeÏij:k:_. 

· ond.rágelijke fouten gemaakt. Volgt voor~i.l de ·_ráadgevingen j 
op :van je leiders·~ jongens! Je. hebt heus ~og zo veel. te,::_ .. 

,leren. J"Admi:raal loopt in dit elftal.bijna zonder concur
rentie ·met- de beste ;veetbalbenen rond~· waar 'hij Ïnerii.g _ge;,· 
vaar· mee heeft gekeerd. In mijn geheugen staat DOg·stee.d.s. 
gegrili. die kanjer van ·hem tegen de . :i~t. :Jammer, vià.nt z;i.j1J. . 
zwoegèn was heus. wç,l • een doelpuntj e waard. Ona;µigenl;Î.à.n1· · -~ , -,. 
werden wij ve=as-6 door ti;.,.è-. onverwachte· nédorlaag togè.,n .. '' , . 

. . . ' ' ., ~ . . . . . . •'· 



.. :-. - 309 ------------------Westlandia van· onze· O-ploeg. Indien er voor de wedstrijd een 
onderlinge afspraak is ,gemàa.1.i; van de volgende strekking:Wie. 
het langst pingelt, V9etbalt het best, dan v,erdienen minstens 
aoht spelei's een dikke 10 op hun rapporii. In_ voetbalcijfers 

• moeten. wi;j eÓhter die ; 1, doorsc~appe:rr, .. zodat. wij. een dikke . 
0 overhouden. Zondag verspeeJ.dè Lens-A. wederom ha.ar pwitjes . ' ' . ~ - 4" . - ' ~ < tegen ~.--Steps. Wordt b:et hu niet een beetje aJ. te gek,jongens? 
Lens-•B echter,· dat, door e~n onvérVlachte nederL;.ag van G.D.,A.. 
,nog weer een theoretisch kansje heeft, won in em zeér goede 
wedstrijd va.n K.R. v.a. De weétstrijd van de dag "zal dus a.s. 
Zondag tegen G.D.A. VÓlgen. ll:eel Lens zit in spanning,boysl.-
Uit bovenstaand verslag blijkt wel heel duidelijk, dat wij 
dé afgelopen week: op 1;,en pingel-voor11tel1:ing werden getrac- · 
teerd. La.ten wij het echter deze.week a.u.b. met voetbalwed-

. strijden doen!,!! , . 
A.V.Ho , 

• PROGRAMMA. ( IN HET TEKEN ,VAN G.D .'.A.~ l ~ 
Opstellingen zullen door de -leiders voor de aan~ ;van .de 
wedstrijden worden bekend gemaakt. Lens-A en Lens-C hebber 
ook thuiswedstrijden. De leiders .van Lens-}? verwachten hun 
kroost a.. s. Zaterdag _bij de eindhalte van lijn •5 bij de Appel-
straat .om 2.15 uur. Ook de reserves zij~ nà.tuurli;jk aanwezig. , 
Op Zondag worden de jcn'!gens va,µ ons B-,e).~al eveneens op dit 
verzamelpunt verwacht om 2.45 uur. • · , , 
Onze ,pupillen worden om. 1.45 uui' voor de ingang van ons te:r-f. . ' ' . • • •· .. . ,I" ' -~in v~ht voor èen wedstriJd tegen. RAVA. __ A.v•H• .:_. _ 

VAN PUPIL TOT JUNIO~ 
Wie oud is; zou misschien 110g wel. e~ns jong willèn zijn. Ik 
zeg misschien! Maar p.eel zeker ver1angt·het jonge goedje er 
na.ar ouder te worden. Dit nu is iets wat vanzelf ga.at. Men 
behoeft z~ch er niet voor in .te spannen. Ieder blad, dat van , 
de sche!l+'ka.lender glijdt, zegt de mens, dat hij alweer een 
dag, _een week of een ma.and ouder .is geworden. 
ZO gaat het ook met onze pupillen. Als voetbalbab;y' komen ze 
in onze gelederen, wel met sterke longen en vlugge voeten, 
ma.ar toc1i nog piepjong en onbedreven. Iboh op' zeker tijdstip" 
sta.pp~ ze over na.ar een·andere afdeling. Ze worden gef'e1ic:L
teerd met hun twa.a.lf'dë yerja.a.rdag en heten voo;t'ta.a.n juniores. · 
Na.tuurlijk weet de administratie van Lens dit ook en h'erinnert 
de nieuwbakken juniores er · aan, dat ·zij vanaf' hun promotie niet 
alleen meer. rechten, maar ook duurdere plichten hebben. En · 
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daarom is het, 
deeld; da.t zij 
gaan •betalen. 

----------------dat aan ond.erstà.ande jongelui wordt med.ege- · 
vanaf 1 Juni 1947 de contributie van junior , 

Hier .zijn ze: s.Blekemolen.;P.Evers.,R.Haket.;A.Jansen.,-J. ' 
Roogweg.,A.v.Laa.rhoyen.,J.Lelyveld.,F.Polders.,N.Romîjn.,-
J .v.Ri~n. 2J.St~k.,H.de~Te~:,, G,v,!!f_!:stihg, ____ .. 

' ~ -,, 

DINGEN DIE OPVIELEL • 
1, Rèt is van belang geblekon in de toekomst gi:ote aandacht 

te besteden aan grootte en gewicht -:n;:,.,1 onze speelballen. 
2. Lens D moet om te winnen niet ~lleen zijn best doen,= vooral doelpunten maken, 
3• .Aad Roefllagel red.de ons eerste elftal uit de nood door 

een hard schot uit de doelmond weg te koppen. 
4• Zijn voo:rnaam,g-enoot in de voorhoede kon•wel de bal,maar 

niet de richting vinden (zie no, 1) · ,' , 
5. Jan \1alsteyn zoc~t·het te hoog (zie no,1) 
6. Henny Overbeek was overal waar hij zijn moest. 
7. Onze beide doelpunten tegen Z,L,C, waren van zeer listig 

gèhalto. 
8. J~ __ Roodeiµ-i.is vi.el on doo"' ~i,in nuttig snel. 

ALLE "D'R r E 
11ädçlên gelijk,• want de wedstrijd N-E eindigde inderdaad met 
0-.1, dus in het voordeel• van E,· ·, 
Wie. de drie zijn? Wel, ~rui senior en twee"juniores,~ Hur(wordt 
een passende prijs toegezonden. --- , --- -. -----::;- -- ... ----,,------
VARIA 
Naar·wi;j-vernemen heeft het· jortge gezin van dhr. · en ·mev:r: • 
Joóp Willems-Splinter een uitbreiding ge~oteerd, waarmee. 
wij de blijde ouders oprecht gelukwensen. 
Een and.er bericht luidt, dat TÓn te nàm binnenkort naar In- ·. 
dië gaat. Verdere gegevens o~tbreken ons nog, · 

• 
=:....-----====iE-====== . ====.... . = . =;io:r========. . :;:::;:::::::::::==;:;:c:;;:;::::::::: .· ====== 

-. . 
' · . 

. - .. ' 
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~~=1946-194z== === =~==•0.42 ===== . .;======27~Mei=1947 ~ 
. 

. \ L EN SI Z A KA G E N D· A• 
1 · Donderd.?,g 29 Mei:: ,De Veteranenploeg in het veld en de ,rest van Lens er i-ondoin. 

Vrijdag 30 Mei: • Zie J=iorka.nip. 
Zaterdag 31 Mei: · Lens D-E-pupillen 
Zondag 1 Juni: Lens 2-}-4-6-A-B. , ' , '. 
Maandag 2 Juni: ___ ps van ouds, cl!:l!l.!.L _________ _ 
DE SCHEillSR:EX::HTER EN wiJ • • 
Zondag 1.1. was ik er getuige va.n; dat de scheidsrechter bij het uitoefenen van zijn taal;c een',nog al groot aantal fouten . ma.akte. Op zeker moment e:.-gerde dit een van de spelers dermate, dat hij er luide een aanmerking 'over maakte. En nu deed de arbiter gelukkig iets goc :is: . hij gaf nl. de. speler een duidE>lijkc ver.maning, dat hij zich diende.te onthouden van op-- o:f aanmerkir.gEb r;Ner do leiding. Dit was zeer juist. Inderdaad, vriende:p., is .. de scheidsrechtGJ:' 'vó6r, tijdens en na de wedstrijd. de baas op het veld. En dat. is maa::r· go·0d ook. Wij dienen ons ook te ondérwerpori aan eventuele foutieve beslissingen,althans tijdens het· spel ons het zwijgen op te leggen. De arbiter is in feite onzo vriend, ·a.ie zijn tijd besol_1ikbaar stelt voor onze sport. Daarom van harte een eresaluut voor deze mensen. En hopen wij daarnaast, dat zij de fluit :feilloos leren blazen. Geloven· wij gexust, dat zij zelf niet's liever wensen. - ·-----· . p.J. -. 

Lens 3 .; - o.:o.B.1 
V.D~V.'1 - Lens 4 
Vios 6 - Lens 6 
G.~ • .A.. - Lens A 
~.A. - Lens B . R.X.W. V.V. -·.LellS G 
G.D.A. . - Lens D 

EN · 2 6 lfE I 
1 ... 2- , 
4,-() 

.. 3--1 
5--9 
2-2 
0-..1 
2-1 
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Léns E - Wilh:elnus B 
Lens-pupillen-. Ra.va 

p R\O G R~ s E ; I ö RE 's . 1 l U N I (Z.Onda.g) 
~2~."'30~ . ...:_u::!.=-=.à!,,,Le...;...n!a!s..:2~::...::.....:::...._:::...;H,;. • ...;Gá,.-,A.,-!--,treÖ':=~e,;;in~1 loka.a.l 1 

2.30 u= Lens 3 ' . - H.B.s.5 terrein 2 lokaal 1 
1. 15 n1ll' Kranenbu:rg 3 - Lens 4. · Houtweg Loosdu:inen 

12.00 uur Lens 6 - v.c.s.ii te=ein 1 lokaal 1 · 

::P,.J.R~O:...G~R:.!,.~J:...U~N::.....=I...:O~R....,Ee;:,,:::S'=:-:"3,;-!-:1 =-=M...;E:,...::.I. (Zaterdäg) 
2.45 uur Lens D - Oosterboys 
3.45 uu:r Lens E - D.~.L.a 

i • • 
PR O G R. JU N I O R E,S 1 J U N I 
1. 15 uur Lens A · - -Westlandia 
1_.15 uu.r Lens B - Q.uick Steps 

(?,ondag) 
lokaal 2 
lokaal 2 

PROGR. VETER.á.NEN . 

. ' 

_Dond~rq~g ?.9 Mei 7 ulll': Lensvet. - ~-de_r_•-~-----

V AN DOEL TOT DOEL 
Het is _zek;er een prettige_g~v,aa.J;"Wording te constateren dat 
er vele Lens ers zijn, die.: met het werk van Uw overzicht
schrijver- medeléven. Immers op deze· warme Pinksterdag was 

. de heerlijke koude douche, in de vorm van drie nederlagen, 
' een eoht_e verrassing. -1!a:lr, och arme, Waa.:('.' blijf ïk: ·op deze 

, wijze met mijn gemiddelde? Onze pápieren daalden tot -.ào, 
en de doelcijfers: 147-193• Laat dit het diepste pu:nt zijn, 
hi! _ . 
:r:a:t O.D.B.1 zich niet zo maar voor de tweede maal Op Der · 
Baà.dje zou laten geven, lag voor de hana. Het v:as dan ook 
goed gezien om oµ.ze jons-eias .. in ·een rood shirt te steken, 
want deze helle klelll' kon het enthousiasme slechts ten 
goede kopen. Vooral bij. deze tem:peratu= bleek het een g&
not ·te zijn, ill een na.u,,.è]uitend harnas te mogen opereren~ ,. 
Al deze geoorloofde "dopings",vermochten echter niet ons 
3e elftal de overwinning te bezorgen. Gelukkig is de aan
voerder tevreden over de ve=ichtingen van zijn•ploe'g. Hij 
· looft de ijver en energie,' :wa.ä.rmede de spelers tot, de laat- · 

. • ste milluut hebben, gestreden. Voor de rust ging de strijd · 
gelijk op met aan beide zijden goede aanvallen. In het al-. 
gemeen· b1even de backs dê_ ba.as en sleo~ts eenmaal '?ist de 
handige midvoór van O.D.B. te scoren. Na de thee is Lens 
regelmatig iets_in de meerderheid en als J.Goem.ans eindelijk 

. , 
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de bal goed voor ziJn lillkervoet kl'ijgt, weet hij op listige wijze gelijk te maken. Nóg vele malen komen onze voorwàartsen voor het vijandelijk do13l, doen de' zeker verdienqe goal ·blijft uit. :Bij een wµi. de 0.D.:B.-a.anvallen weet wederom dé midvoor met een prachtige kopbal het net te vinden. Een mooi doelpunt, doch in duidelijk-buit\3nspelpositie gescoórd.· Het gelukt Lens niet meer de balans in eyenw.;i.çht ·t\l brengen., Een nederlaag van Lens 4 teg;en de. ongeslagen leider V.D. v. lag .enigszins in de lijn der :vervrachtingen-. Het werd 4-0. Ziehier 

1 . · in extenso het verslag 'van de leider. "Zeer mat:Qr gespeelde v• wedstrijd.. Geen voorhoede. Een b\lhoorlijk schot ·op doel door . H.Naastèpad. 11 Çommentaar overbodig, EV'em7el een enkele opmer-' --
'• ' 

. 
king. Hadden de voorhoedespelers wel de juiste opvatting van hun taak? M.i. niet. ZiJ dienen te beseffén dat zij hun taak niet volbracht hebben, door alleen de door de backs of halflinie aangegeven ballen te· verwerken. Vooral nu de tegenstan. der een veldmeerderheid bezaten, was het zeker de taak vari de binnenspelers, de bal, desnoods uit de verdediging op te halèn,' en dan een aa,nval op te bÓuwen. Hieraan ontbrak zeer veel. · · · · Met a.:f\vachten valt niets te· .bereiken. Het was dan ook vanzelf-' sprekend, dat de achterp.oede, ondanks goed verdedigen, ten-:-slotte moest capituleren. . . . . Het 6e elftal heeft een goede kans om tenminste een puntje ",. te veroveren voorbij lati:m gaan. In het veld waren zij gee:nszins de minderen van Vios, doch door te peuterig spel en·teveel talmen gingèn enkele mooi. kanse1:.- verloren. Door een mis-· verstand in de achterhoede kan ongeveer' 10 min, voor rust Vios .~ de sèore , '.9!)3nen. · Het kan geen k:Vlaad, indien de backs wanneer , :,. J!ij in een b.enardè pos·itis verkeren, de bal op hun keeper terugspelen. Maar clan vooral elkaar waarschuuen. Volkomen logisch vias .het dat, in • de tweede helft,, alles op de aanval 'werd gezet. Zelfs een opdringen van de. backs is hierbij verantwoord. Ebhter niet op rl.e wijze waarop dit door d~ spelers van hot 6e .. elftal werd uitgevoerd, Herhaaldelijk 'zag ik in de voorhoede ;. 1 drie of vier Lensspelers elkaar in ... de we·g lopen; zodat ten-slotte niemand wist waar de .bal bleef. • , . In het middenveld èn de aohterhoede ontstonden hierdoor grote 

,;,.,, ' , 

., gapingen, waarvan de Viosspelers bij hun aanvallen dankbaar ·; gebruik maakten. Eenzaam en verlaten stond dan G.Luyck:x: in de ':,· ~hterhoe~e. Hij moest van lillks naar rechts drà.ven cim het ge;,., _vaar te keren. Dat-hij hierin v-elè malen slaagde, verdient 
:1, . , 

-

·, 
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zeker een bijzondere ~elding. Het kon evenwel niet uit

.blijven, dat Vio~ nog.tweemaal. het net wist te vinden, 

.wa.artègenover Lens dank zij A~Wagema.ns slechts ~&i-doel

punt wist te. maken. . . . . .. -HUGR' ' . 

--------------~-
D E . E. C, O. B 1 A Á-$ T A P P E -1 • 

•2e Elftal: W,}fuysmans. ,A.v.}Iuffel. ,H.Helmich. ,A.Bogisc~., 

A. Walhain, , Il.Kops. , A. v .wxemburg. ,w. Ver heggen. , J. Walsteyn, 

F.v.Uiel,, c.v.Luxemburg. ,Res: .Ant;v .Huf;fel. ,R.Roodenrijs., 

Leiders: . H.Ja.nssen. . ' . . 

)e Elf·~al: J.Frijters.,J.v.Venxooy~,H.v/d Boogaardt.,Bi.. -

de Hee.r, ,L,v.Houtert.,F.Mourik~-, c-.Bi!ll'huizen.,,H.v.Rijn., 

J.Goemans.,W.Hugens.,Jao.v,Uesi;ing,,Res:· 1,v/d \'Tal,,S, • 

Kroon. Leider: J.v.Venrooy, 

· 4e Elftal: w.Hillena.a.r,,G,v/d .Steen,,H.ë.en Jlrijver,;B.V~ 

J .Roozenburg. ,j-Bontje.,J ~Bom.,H.lîaastepá'd. ,F.v,Luxemburg ' 

H.Burg,, G,Hoeks,,Res: J ,HeereJ ,J1.';;'.Zon.,A. Versteegh.Leider: 

lî.Sohouten, · · ·· . , 

6e Elftal: Ch,Demeijer,,G.Luyckx.,F0v,Deelen.,J,Sinjnrgp. 

M.Hemmes. ,A, Zaal. ,A, Wa.gema.ns.,B,Bes ~ ,L.de Weert·. ,A, Vest er, 

· '. G.v. Wijko,Res: H, Vos. ,F,Becl:er. ,R.Willemsen; ,Leider: A, 

Yester, , . , 
~ - ~ ' . ' 

' Alleen het 1e elftal kan yoorlopig de zomersport gaan '!):;

• ·o~fenen, De overige elftallen.komen Zondag·a,s, weer in 

'' het· strijdperk om de voorlaatste ronde uit te veohteµ, De 

kamp Lens 2 ,eµ .Ha GoA• 1 is er een tussen ~wee gelijkwaar

dige tegenstanders, met als inzet de derde plaats. Onze 

jongens zullen het op_prijs stellen deze .plaats te behou

den. Lens 3. ontvar.gt de leiderv HoB,So5, <iat met '\'fassenaar 

3 een gelijk aantal punten heeft verza.me·ld, nl. 26 uit 15• 
wed.strijden. Voor H.B,S. d.us. è.e laatste wedstrijd welke 

ge'i'1onnen, moei: worden Óm de kampioenskans in eigen hand te 

,houden. Aan ons dus de. taak onze. sportieve pl:i.cht ten oP,-: · 

zichte v3.11. Wassenaar na te komen. Lens, 4 zal trachten re-

, va.nç,he te nemen voor .d.e destijds tegen Kr.Burg geleden ' 

4,-1 nederlaag. Het kan geen !ma.ad, ·ind.ien er weer eer.s een· 

pUntje .aan het totaal wordt toegèvoegd.. L{;ns 6 iial tegen 

v.c.s. weer hard.e noten te kraken krijgen. Maar w:j.e weet, 

zorgen zij nu voor een verrassing. Tot. slot even een kleine 

' opwel-.kil1g aàn de spelers, Wij begrijpen dat meerdere spe-
'. 
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lers zich ,nu mee:i; tot and.ere. i,porten aangetrokken voelen. Ma.ar 
hèt is bµiten onze ,sclnüd, dat· de competitie nog niet ten , 
einde is; Da.a.rom nog eyen voih,ouden.· Wij rekenen 'op aJ.ler 
medewerkillg;. Stelt ons niei; ·teleur!! f · . ECO •,' 
N~B. ~- ' _,(_ .. · . , · . . , · :· . . ·-, · . . .· . 

De;oorsprónkelijk voor Lenä"· 5 ·vastgestelde wedstrijd tegen 
Vogel 5 gaat.niet door, daar Vogel 5 uit de competitie. is 
teruggetrokken~ · . ECO. • -------'--- -----=-------·~·---- ----· 
UIT HET JUNI.OREN.•KAMP 
PROGRAMMi\. VqQg_ a.s. VRIJ~ Verwacht worden: c.liogisch~,P. 
Vollebregt.,, G.La:m., G,Koldewijn., W,Hegge.,?T .v/d Veer. ,P,de 
Leeuw,,if .de Bakkero 1.J:ode Roos. ,P.v/ d Valk. ,W,v.Blijswijk,, 
Res: J,vMelzen.,F.$ohippers.,A:I.b,Ruygrok,,F.Demeijer. Op tijd 
aanwezig· zijn a.u.b. 7 ;t5. uur~ · · · , • · , · •' . · 

/ . . . 
DE J:uco FELICI'T·EE·R-T: '., 

. Tl'l.ee spel\)rs van het D-elfta~; t.w. B.Her:fkens 'en L,Haring, ,,:: 
~ eerste Bert is reeds op '24. Mei 14.,jaq.r ,geworden, ,terwijl 
Bert Haring a,s. Vrijdag de kans krijgt om de bloemetjes bui
ten te zetten. Onzé hartelijke gw.'mensen, boys l . 

LENS C ','46 -, LENS E 147 ~ I •·' ., 
Zo :),angzamerhand komt het einde. van de competitie. in zicht, 
De competit;i.e.-stand valt dit ja.ar het gunstigst uit voor ons 
E--el:ftal, Zal dit e,1.ftal ook kans zien,' evenals Lens.· C ver
leden jaar,, ani het kampioenschap va..>i de 4e klasse binnen te . ' - . -~ . ., 
slepen? Het kam;pioens..<llftal zag verleden jaar kans om van 
de 10 gespeelde wedstrijden er 9 te winnen. Slechts een keer 
mQ~st men toen de vlag strijken, nl. voor het zeer stérke 
·Il Celori tas Il' dat eveileens nvao Il met een geweldige eindS];!urt 

. de spanning er tot de laatst,c '.,odstrijd inhield, Vot0r ons E-
Elftal verloopt de ·competitie and.ers. Hier zi;jn 3 ooncurreii-
ten, nl. Wilhelmus fo., D.H.L.a èri Velo. Laatstgenoemde club 

.· , staat er .het best voor~ Zij had het" geluk een aantal weds'firij.; 
den op onze ploeg voor te komen• Al. deze wedstrijden werden 
gewonne:q.. Toen volgde de zeer belangrij_ke. wedstr~jd Yelo-
Lens~. De uitslagwerd 1-1. Een. zeer grötec~verrassing vc:lgde, 
lat,;i,r! Lens gir.g 

1
toe:q. op-bezoek bij Vao en het. wer.d 11-0! Velo 

zou· d.e volgen(l.e week bij Vao op bezoek komen, Natuurlijk ook· 
· een gemakjcelijke kJ.uif voor Velo, zult ü denken. Vá.c zorgde 

echter voor een sensa~ie. Velo moest nl. met slechts één 
puntje genoegenil~mcn (1-1), Ons Eis hierdoor 1 punt voor 

.~ . 
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komon te staan. Wij hebben dus de .kansen in eigen hand. 
Maar elke misstap zál nu onz~ kans_ kosten, want ,Velo is• 

· uitgespeeld en n.iI.L.a en Wilhe3..nnl;s a -zijn nog_ zeer geJ.E,BX--' 
lijk. Vooral D.H.L.a·~ Jongens, past dus,a.s. Zaterdag op · 
je tellen. De stand is nu: Velo 18 gesp. 15 gew. 2 geló 1 
verloren 32 pnt. en Lens: 15 gesPv 13 gew. 1 gel. 1 verl." 
27 pnt. Doelgem. 92-13. 
ONZE ANDERE ELFTALLEN: Ons O-elftal wist met 1-0 de baas 
te blijven o~er R.K.W.v.v. De wedstrijd.had een vlot ver
loop. N.v/d Veer.;G.La.m en F.Schippers hadden er zin in. 
Rinus Gelau.ff wist het enigste doelpunt te maken. Hij is. 
een buitengewoon voetbal-goochelaar, want als de .bal een
maal aan zijn linkervoetje geplakt zit, dan blijft de bal 
er opzitten. Geen wonder dat het binnentrio gewoonweg_dol 
van blijdschap is, als onze Rinus de bal heeft! ! ! Lell!!...! 
schreef Zaterdag weer 11 doelpunten bij haar gemiddelde. 
Onze keeper,• Willy Gelnu.ff, deed h:j.er uitstekend werk. Hij 
heeft nl. geen enkele bal gehad. 1iet vrienden-duo F.rans · 

, Polders en Ja:n v, Rijn vras zo goed hem een vrija dag te 
bezorgen. Lens A voetbálde (?)·op Zaterdagavond op het 
G,D.A-,-terrei..".l.. G.D,A, liet toen zien hoe er gespeeld moest 
worden. Zo was de .. wedstrijd toch wel het aankijken waard. 
Onze jongens gaven een uitstekende demonstratie te zien 
hoe het niet moest! Jan van Melzen en enige collega's gin
'gën na afloop het ,Loosduinse dorp bezichtigen. Zij beweren,· 
dat kosduinen een toeristen-centrum bij uitstek wor.dt !. , 
Lens.D verloor met zeer geringe cijfers, eveneens van G.D.A• 
De grote man• in deze wedstrijd .was 011ze kleine man L.v/d . 

. Wal. Hij hield er zo keurig, een penalt;:; uit, dat wij ge
neigd zijn Piet •Kraak een berichtje te zenden met de mede-

. deling, dat hij van onze, v/d Ï'îal nog wat. leren kan. Haast' 
konden onze jongens nog een vinger in de pap steken.Jamme.T-
li'jk gilig die kans om zeep, daar 4 blauw-witters11 alleen ' 
voor de G.D.A.-keeper staande, zo vriendelijk waren•de bal 

·naast te schieten. Ook lens-.:B bracht een bezoek áan G.D.A. 
dat 3 punten meer op haar ere-lijst had. staan dan Lens. Het ,_ 

.1 

is een gelijkspel geworden, waarmede dus G,D,A. het meest 
gebaat was. Nog_.;een keer moeten de G.D.A.-ers wi..'lllen om het 
kampioenschap· in afd. 2 D in de 'Wacht te slepen. 
Sa.menkomst1. Voor de spelers van alle elftalren 1 kwartier 
voor de _a..,1.11vang van de wedstrijden op ons te=ein. Alle~· 
pillen worden a.s. Zaterd:ag om 1.45 uur op ons terrein ver-
wacht. A,v,H. , 
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VARIA· , , 
Onze informaties bleken juisf te zijn in2,a.k:e van de ,geboorte 
van een dochter ten huize van Joo.1> Willems en ega.. Haar naam 
blijkt te zijn JOiilllNA.·CAm!RINA, \ .. 
Jan en.Rie Hoefnagel zullen hun dochter eohter geen .Anneta 
noemen, want zij heet ADRIANA. . . · \,. 
Als deze· Revµe bij de lezers- komt, va.art· Ton ten ]lam reèdà 
O:P de zilte :watèren ó:P wèg naar Indie, Goede vaart Ton en · 
behouden. thÛiskomst. . ,. · . 
11ir, en mevr. S,lloodenrijs-Pru;vn, Loosdu.inacheweg,703,. gèven 
ons kennis van de geboorte van. een zoon SlliON; die na.tuurlijk 
eens de Lenskleuren zál dragen, zoals in zijn fa.mïlie. reeds 
1 d t .••. ,. ' •· ang e gewoon eis. . ... •. •, . . · • · 
Dhr. C,Halleen is O:P Vrijdag- 23 _Mei geopereerd. Jlas,.gs tevoren 
zond hij, ons een uitvoe;ig schrijven, waarin o,a. het ver-
zoek de hele Lensfamilie de hartel:i,jke. graten over te brengen •. · 
Dit geschiedt bij. deze, Wij wèten te mogen spreken. uit naam 
ván zijn vele vrienden,. als we ábx, Halleen: een S:Poedig. he,r-
stel toewensen, · · ',. · . · .· ·,. · 
Een andere oude bekende, Jacques Crul, die in Wiliems'bad (N, 
Br,)• aanvalsleider is van "De Kogelvangers'', nodigt,ons uit 
voor een match. tegen zijn nieµwei cl.ib, · wil graag op een. of. , 
andere Zondag de gelederen van de .. veteranen komen '.'verster-
1:en" (a;;.t "versterken" zal je .niet' meevallen, .Jacquès,zegt 
on,ze ruïne) en.eindigt zijn brièf, waarin een goede. gave voor 

. de kas, met de beste grobten'uit WilJ.nmstad voer heel Lens. 
Op Donderdag •5 .Juni vieren onze, donäteuxs dhr. en mevr.R,W. 
Rientjes-Blok hun .40-já.rig huwelijksfeiest. Onze hartelijke 
gelukwensen_~og•vele jarèn! ' . • · 

'J!..il O V E R z E E. Beste ~iendén in Lêns, 
. Op het ogenbl_ik zit ik O:P Sumatra dich:t bij Palembang. Rét is 
hier erg warm, de regentijd is achter de rug, zodat het vre
selijk stoffig is. De,wegen zijn bar slecht én· achter iedere \ . . auto hangt een dikke rode stofm;ilk, Ik -ben hier bij de 16e 
Coll!J?, A.A,T,, die voor alle" mogelijke vrachtrijderij wordt. 
gebruikt, De vorige wéèk had ik.met enige onderofficiEµ"en een o. 
verkenningsrit te maken tot aan de grens va.11. het door NedEU'
land bezette gebied. Dit. ligt 35 km. liet binnenland in. De 
weg da.arhèen ia heuvelach;ig en de natuur ia wel mooi,zoda.t 
ik op vez:sohillendé to1>pen de. wagen even atil zette om van 

f 
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al het solloons te. genieten. De iÏestkust -is helémaaJ. berg,-· 
achtig. ·:sij l'a.dang, wa.a.r ik twee _dagen was, is 'het solµtte
rend. Maa.r hier aan a:e Oostkust is het moerassig en kun jé 
plotseling tot je middel wegzakken. ' , · · '. 
Als je in Nederla.nd gaat vissen, kom je nog wel eens een ' 

·viswinkel.tegen voor je naar huis komt •. Maar. hier in de· 
:r>imboe is geen die:r>gaarde, zodat onze jongens op jacht al:le 
wilde zw;'...jnen en apen, die ze m<;_ebreng_en, zelf' moeten he~ 
ben geschoten. Da.t zwijnenvlees sms.a.kt naar konijn. De m..: 
la.nders zijn dol op apenvlees, maar wij nemen alleen de 
huid.. 
Vandaag tot zover.

1 
Als ik allma tegelijk schrijf, is de 

Revue te kl.eino · 
Ik groet de 'hele Lensfamilie. BEP BOORTMAN 

(sold.A.Boortman No.171122003 
16 Comp. A.A.T" 

/ 
Veldpostkantoor · 
Palcm.ba.ng ---------------"-"------='---~----

L E T E E N S O Pl , , 
1. Voor dè .h~en Secretarissen: Nu in de verte de Algemene 
Jaarvergadering.wenkt, nodigt het Bestuur de penvoerders 
van dé verschillende commissies uit tussen 15 en 22 Juni 
hun jaarverslagen in te dienen bij dbra A.v/d Kley,Ga.slaan 
54. Zij ku.nnen intussen met hun mede-commissieleden ovo.rleg 
plegen, · · 
2. :J>oi:-r les Sansculottesi Bij Meevers-~~holte, Beek.laan 39, 
ziJn :.onder plll'\:ten sportbroekjes te koop. . 
3. Voor de luiwammesen: jullie behoort er genoegèn mee te · 
nemen, indien de scheidsrechter besluit tot 5 m:inuten rust. 
Dit is .ové:t'eenkomstig de bepalingen. Bedenkt verder: .Arbeid 
Adelt en Rust Roest. 
4• VoOll de vooruitstreven.den: Hog even geduld! ••••• Heus, e:.:, · 
komt veldtraining ! • • • • • · - · . ~. . . 
Wij hebben reeds de toezegging van een leider, die jullie 
en ons sympathièk is. ' · 

. 
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L EN S 1 Z A K A G E U D A. ~-
Woensdag 4 Juni 1 8 uur :Bestuur'svergadering 'bij Dhr.C,J.!ilten

,. burg, Alexandërstraat 5, _ 
Vrijda.g, 5 Juni: 7.30 uur Lens· 3 - .Du;i.ndigt 3, 

,· 7,00 uur Paraat 5 - Lens 5, 
Zaterdag 7 Juni: . Lens D - E. 
Zondag 8 Juni: Lens 2 - 4 - }i - B, 

. :Maandag 9 Juni: Club bij Alsem. 
Woensdag 11 Juni: De Juoo vergadert om 8 uur bij Dhr"P,.Juf-
------------ fe

0

ll!!a.ns, _.Amandelstraat51 •. ___ . _____ _ 
VAR I.A. 
Op 31 Mêi 1947 verlooft ons lid Cas Schilperoort zich met donat_rice Mej.Jos,v.Leeuv,en, Heil het jonge paar, . . 

Donateur H,Alsem herdacht op 28 iiei de da~, dat hij vqór 15 
jaar zijn Café Restaurant "Alsem'' opende aan de Apeldoornschelaano Van }w.rte ·.proficiat .e:n nog'.vele jaren in -voorspoed tod--gewenst! ' ' 
Wie is bereid op Zaterdag 21 Juni a,s~ op de Haagsè straten de collectebus te zwaaien voor d,;-gezamenlijke actie van Haag

_se :Bond Vacantiebezigheid, het Haags Vacantie-oomité en de R,K, - Va~ntiebezigheid •. Onze Secreta.ris; de heer A.v/d -Kley ,zal de gegadigden gaarne noteren~ Aè.res Gaslaan. 54-, tel',:· · ,..39,83. 75. . . ·, . ~ Oud-pupil M~Strous is eveneens naar de juniorenafdeling over
... gegaan. 

Heren aanvoerdere · en leiders worden dringend verzocht zo spoe
dig mogelijk IJ.a hun ~,edstrijd de uit.slag te berichten aan ons 

• Secretariaat·: Gaslaan 54, telefoon 398375, Het gèlè.t ·ook voor uitwedstrijden, · 

··wie heeft de bonte _ha'lddoek: van Leon v/d Wal? (Lens D), 
~~'èY~ó6r, zijn we<j,!Jtrijd voorwerP.,ell van waarde in b~"<aring~ 
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U I T S L A G E N V A N 31 M E I" 

· Lena ·2 ·. - H.G.A. 
Lena 3 - H.E.s. 5 
Kranenburg 3 i- Lens 4 · 
Lens 6 · - v.c.s. 6 · 
Lena A - Westlandia 
Lens 1l - Q.uick Steps · 
Lens D óosterboyà '., ,· 
Lens E - D.H.L. a, 
Lensp:u:pillen ~ 0os1Elboys ' 

en l J u Nr. 
'3--3 
0-4 
0-l ' ... 
2-2 
9-0 
1-1 
3-3 
3-2 
1-3 

P R 0 G R. S E N I 0 R E S V R IJ D A G . , 6 J U N I" 
7 .30 uur Lëna 3 - Duind:î_oo-t 3 veld 1 
7.00. uur Paraat 5 - Lens 5 Leyweg-Loosduinen 

P R 0 G R. Z 0 N D A G 8 J U lf r. 
• 2.30 uur Lens 2 .,. 'Jestlandià 2 ' 
12.00 uur w.r.K. 3 - Lens 4 
12.00 uur Lens 6 · - Westlandia 6 

• 
veld l 
ZuiderpaTk achter A,D,0. 
veld 2 
, . 

p R 0 G R. J u n I 0 .:. E s z A T E R D A G 7 J u n r. 
2.45 uur Lens E - Will:telmus 'Ji. veld l 
4.00 uur Lens D - D .• H,L. veld l 

P R 0 G R. J U lî I 0 -~ E s' Z 0 H D A G 8 J U N r. 
1 .• 15 uur Q;uick Steps - Lens :Il' 

------------------.---------------~---------. 
DE E. C. o. BLAAST APPEL. 
2e Elftal: W.Huysmans. ,A.Huffel, ,H.Helmièh. ,H.Oyerbeek. ,A.Wal
hain. ,H;Kops. ,A.v.Luxemburg, ,w. Verheggen. ,J.Walsteyn. ,F,v.:tîiel, 
C.v.Luxembcl:-g, Res:R.~oodenrijs.,/l.nt.v.Huffel. Leider:H.Jans
sen. 

3e Elftal: J .Frijters. ~J. v. Venrooy; ,H.v,d.1loogaardt. ,Ph.de Hee;, 
~.v.Houte:r:-t. ,F .Mourik. ,(;.1lierhuizen, ,c:Hattink, ,J .Goemans,, 
W.Hugens.,Jac.v.Westing. Res: A.te Hey.,H,v.Rijn. Leider:H.Hou-
kes. · 

4e Eiftal: w.Hillenaar,,G.v.d.Steen.,H.den Dr;jver.,E.Vink., 
J.Roozenburg. ,J ,Bontje. ,J~Eom. ,H.Haastepad. ,F ,v.Luxemburg., 
H.v.d~Eurg,.,G,Hoeks. Leider: N.Schouten, 

' . 

5e Elftal: Jac.v.Westing. ,L,v,d.W_al.,A.v~d. Valk.,F,Albers •. , 
S.l{!)oon.,A.Elok.,J.Sinjorgo.,A.Zaal,,J.v,Zon,,A,Versteegh,, 
L.Niessen, Res:D.Hugens.,1l.Bès. 1J,Linnenweever, Leider:ChTMil-
tenburg. · · · 



• 

--------------------------· --------- ,. -221 - -6e Elft als Ch.Demeijer, ,G.Luyckx. ,F .v. Deelen, ,:f .Be oker, ,·M.Hemmes.,R. Willems en, ,A.Wagemans,; ,B.Bes. ,L.de Weert. ,A. Vester,, G,v.Wïjk, Res: H, Vos, Leiders A" Vaster. · .~ 
Zoals uit bovenstaand programma blijkt,zijn de wedstrijden voor het derde en vijfde elftal op Vrijdagavond vastgesteld. ])e desbetreffend& spelers dienen h:j.e;rva:n goede n.:,ta te nemen, 'îTij stellen pogingen in het· werk om ook de andere ·wedstrijden naar Vrijdag of Zaterdag-avond te verschuiven, B:i,j het, indie~ nen vsn de cop~e-Maa:nuagavond- hadden wij nog geen definitieve resultaten kunnenbereiken,zodat voorlopig het normale programma is opgènomen,Mochten hierin nog wijzigingen komen, da:n zullen de spelers per aanschrijving worden bereikt. Wij vertrouwen, dat het· inlass_en van avondwedstrijden de vol-· ledige instemming van alle spelers zal hebben en rekenen dan ook op aller medewerking, - , 

1laar de competitie· op 15 Jim;L 1J.,s. wordt afgesloten, vrordt de-• ze week dus de voorlaatste ronde gespeeld, 
Van groot belang zijn' de wedstrijden niet meer doch ,,;J.it onts:Jazt ons niet van de plicht een zo goenmogelijk resultaat te 'bereiken. · 
Veel sucçes ! ---!-•------------.:..------- · _______________ . ----· \ ECO,. 
U I T • H· E T. J U U I. 0 R E 1-. X A M P. 
84.graden ,.,' ••••• Bl,oemen, planten en vogels vieren een mogtijdag, De, zon,'.koningin der Lep.te, geeft voor hen een :[eest-:, nummer.· Voor· onze arme vóetballers echter staat zij· als een Jb:randendel!welgeest aan de heldere hemel, Geen wonder_·dus dat de prestatiea hierdoor werden-gedrukt. 

t "' ' Onze pupillen,speelden voor de derde k:eer in ditcseizoen te-gen de benjaminnen van Oosterboys, welke 'laatste.indachtig het spreekwoord 11Drie maal is scheepsrecht" met de 'overwinning gingen strijken, hetgeen hun wel toekwam, daar Oosterboys in het veld iets beter was,LEJJS--D trad hierna in het strijdperk, eveneens tegen Oosterboys, H'j_er werden de puntje eerlijk ge-' deeld, Het ·verdient vermelding, dat voor de. eerste keer 3 doelpunten gemaakt konden worden. De wedstrijd. vrerd echter slecht gespeeld.De doelman maakte hier zeer kostoare fouten, In de middenlinie bal<:t<jl J,Keuls er niet veel van, terwijl de_ gehele voorhoede vrijw~l machteloos was. Zowel Her.l:~ens als Tettero, misten een aantal kansen om van te watertanden, Raket, invaller G-elauff en Wallaart (die ev~wel goed zijp. best deed) krègen bijna geen voet Il.an de grond, Een ~stige uitzondering 

• 
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kunnen wij hier maken vo.;_ '.de aanvoerder, W. Visser, die heel 
hard gewerkt heeft en vaak iets goeds lie~ zien. · 
LENS-E .moest strijden tegen äen briesende Delftse. Leeuw.Jon
gen, jongen, wat !'lebben wij in spanning gezeten. Het begon zo 
goed: D.H.L. trapte af, en direc_t pakte Bon ·de bal en wist hem 
in de Delftse doelmond te plaatsen. Deze aanval werd afgesla-

. gen. Maar ,steeds kwam ,Lens w~er terug" Eindelijk kreeg D,E;,L. 
een paàr-kleine kansjes, .doordat· de rechtsbuiten steeds onge
dekt stond, Ook de achterhoede van ons wist echter haar hei
ligdom té behoeden. Weer kwam Lens terug en ,w.s, toen i:link in 
de meerderheid, Twee verdiende doelpunten bekroonde toen het 
vaak mooie aanvalsspel van· onze. jongens. Hoe sloeg de schaal 
na de rust echter in on; nadeel over!!! D,H.L, werd iets ster-,
ker,. daartegenover stápelàe onze achterhoede blunder. op blun.: .. 
der, Natuurlijk profiteerde D.H,L. daarvan en vdst de stand 
op 2-2 te brengen., Toch nog een b,eslissingswedstrijd met :::.elo?? -
Misschien zelfs verliezen, en· onze praclitige kans naar de haai
en??? Neen, dat nooit!!! Lens vocht voor haar kans en wist tot' 
grote opluchting van haar supporters zés minuten voor het ein
de 'het vd~ende doelpunt te maken. Een fraai doelpunt ·.ra.s het 
niet, Maar ja, de bal ging er in en Lens.heeft nu de kans weer 
in eigen hand, terwijl de gevaarlijkste tegenstander voor ons 
van de ·kaart is. Toch moeten wij uitkijken a.s. Zondag voo~ ,' 
Wi;I.helmus-A,v,ant als wij zo speJ.en als j,l. Zaterdag 'na ae-
rust ,- dan staat de overwinning nog heus niet bij voorbaat va.st ! ! 
Vermelding verdient nog het goede spe~ va:n W.v.a.. Steen, qie 
onze falende achterhoede in een paar zeer critieke ogenblikken • 
çl.e helpende_ hand t~estak, Bravo, Wim! 
LI:liS-A boekte een 9-0 overwinning op Westlandia. Een·goede o
verwinning - die wij 'heus wel eens konden gebruiken na een se
rie r.ederla'gen -: waarbij 'wij echter moeten opmerken, dat de 
Westlanders zo.slecht speelden, dat van enige tegenstand e~-
genlijk geen sprake was. Démeijer en v,d.Valk deden uitstekend 
werk, terwijl het ook opviel ,dat Becker een behoorlijk•part.ij
tje speelde, LENS-B zorgde voor een puntenverdeling, wat een 
\veinig tegenviel, In dit ploegje zitten meerdere pittige spe-_ 
1ers, maar· ze wet en elk~ ;niet voldoende aan te vullen, Bijna 
had het -prachtige €'Chct v·an Paultje ons- beide puntjes' doe:i:Î. be-
houden,· · · · 

SamÈmko~~t voor ··á. s •. Zat~;dag en Zondag op ons ter~ein: · '· 
De spelers dienen minstens efln kwartier voor de aanvang van de. 
wédstrijd op ons te=ein aanwez"ig te z~.jn; Reserves voor LENS-B: 

- 1 ~ 1 

I 



. -323 -------------------------- <,---------------------G,LAM en F,SCHIPPERS: voor LENS-E: N.v.d.VEER en voor LEHS-D: 
1!. VINK, L,van ZEELAND en A.HOOGDUIN, . 

A V O N D W: E D S T R IJ D: E N, ,. 
Deze week in verband met het warme weer géén a;ondwedstrijden~ 
Wij zullen evenwel in contact komen met andere verenigingen 
én zo kunnen wij dus waarschijnlijk spoedig weer g~n · draaien, 
Tot zolang nog even 8'8duld. ' · ---------,-------- ---·------·--E E N K L E I N E O N T E O E Z E M I N G. " 
Voetballe'n bij onge"ieer 30. oc·. is geen lolletjè. Toc;h waren 
ons "e:en 3è elftal aangeschreven om bij deze temp!'=ratuur 

, zichzelf, hun tegenstanders en het "publiek, aangenaam bezig te 
houden, Het was dus voor de 22 uitverkorenen hun plicht, als 

. werkend lid van onze vereniging, · aan deze oproep ge-hoor· te 
geven. Om half 3 beperkte:. de bolangstelling van .deze zijde· 
zich echter tot 15 getrouwen! Dit was op zich al érgt maar 
toen ik zo het lijstje der spijbelaars nakeek, trof ik daar, 
speciaal bij het 3e een aantal •rui.men, die ik daar eenvoudig 
niet verwachtG~ kon; U begrijpt, vrat:voor indruk dat wek~ bij 
de aanwezige spelers. ·, · 
Ik dacht nog na o· er ,.het onbegrijpelijke van dit geval toen 
iemané!, mij vertelde·, dat ergens bij .de Schenkkade _een ze,kere 
Haagse 2e klas.sar pogingen in het werk stelde afdelings-kampi~óèn ·te worden. ·., ' }. , ·\ ~ ' · 

' Zou hier· soms een "verklaring'; voor het wegblijven zijn? 
· Ik kan het ·me moeilijk voorstelleµ, maar als het zo is, ,zou 
ik graag de krasse woorden van afkeuring, door enige aanwezi
gen in de tent gèuit, met klem willen onderschrijven.· Het ' 
zou de ernstigi,te sportieve tekortkoming zijn, die ik ken, en 

. het is tegenover de medenspelerá van het elftal ko:ctweg onbe-
hoorlijk. .. · · · · 
Over de wa.rnitè nog het volgende: -Ik heb horen. verluiden, dat 
het Rode Kruis aan de toeschouwers van die wedstrijd aan de 
Schenkkadè druk we!:fk had, Nu,'. op het tens-térrein was dit .be
zoèk niet nodig, n.iet voor de toes_ohouwers en zelfs niet, voor . 
dé spèlers. · , . 

J. v ,VENROOY,. : 
Naschrift: Troost u, heer van Ven.rooy, V,U,C, heeft gewomi~;., 

I REMCT;rE. 
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DE LENSREVUE r. 
Weekblad nu'l de lfa.a€se R~K. Sportvereniging Lenig en Snel 

Opgericht 18 ,Dec.1920 · · .tûg.Secretariaat :Gaslaan 54 
__ _:,_ ___ Te!E.EÜ~~-LZuide~~;.1..!~g§!..!!g_ Vreesw!j;.§!E~i---~-

Redactie: P.Juffermans en Jac.v/d Kley,, 
, Redactieadres: ·Amandelstraat 51 • . • 

'\ . ·. 
A3!!!!nistratieadres 1 _:!.., J ._ van Luxemburg1 _ Co:e~rnicusstraat _26 

' ~ ~ 

:!g~gggg_.!24§=.!241 _________ )f.L44 ____________ _;.!Q_.,Y@i_.!247:.._ 

L E N S I Z A K A {} E N D A, 
Donderdag 12 Juni: Lens 2e klas en 4e klas. · 
Zaterdag 14 Juni: Lens p-D-E. ,, . 
Zondag 15 Juni: Lens 2-3-4--5-6-B. 
Maandag . 16 J"..:ni: Club bij Alsem. 

De Juco-vergadert .om a½uur bij Alsem, 
Apeldoornsche la.an. , . 

~2_11da.g ____ ~_ J1llli: _ Lensjunioress122rtdag
2

' : __ · · ___________ ..;_ 

' . 

VOORZI'Z'l'ER JAC;v.d.KLEY GAAT HEEU. 
Wat reeds' lang i;e duchten ·stond, .is thans een feit geworden. 
De langdurige ziekte van zijn vrouw st,elde ·onze voorzitter 
voor zulke problemen, dat het hem niet mogelijk was zijn 
~~ctie te vervullen, zoals hij het zo gaa±ne· had willen 
doen. Daar het er niet m.ar uitziet, dat hier binnen afzien':· 
bare tijd een belangrijke verbetering in' zal komeh, heeft· 
de heer,•Jaè.· v.d. Kley aan·het bestuur verzocht hem ontslag 
te verlenen, ·aan welk verzoek het bestuur gemeend heeft te 
moeten .voldoen; .Wij kunnen het niet ;µid.ers be.schoWTen dan als 
een gevoelig verlies. maa.r erkennen de noodzakelijkheid van 
het genomen beslui~.'0p de komende algemene vergadering hoopt 
,de voorzitter op passende wijze· afscheid" te nemen en zijn' · 
functie in a:ridere handen over te dragen. · 
Wat de heer Jac. v.i. Kley, die juist vóór 25 jaar lid.van 
Lenig en Snel. werd, voor zijn club heeft verriçht, is zo veel- -
omvattend en zo waardevol, dat de betekenis van zijn'activi
teit moeilijk te overschatten is. Grote dank is ,ie vereni-
ging hem e:r:,voor·verschuldigd. Gelukkig blijft de scheidende 
,voorzit~er in de club .. - zij het• 'op een be.scheiden plaats - · 
·en is zijn belangstelling voor Lenig en. Snel onverminderd:.· 

• Wij wensen hem van harte een ·spoedig volkomen herstel van 
zijn vrouw toe en hopen hem nog vaak in ons· midden :te vinden. 

Namens het Bestuur 
.. . . .. . . P. ;JUFFERMANS ·-·---·----------------------·------------- ---------

I 
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'VARIA~· 
Jc.n Walsteyn heef,t éen p~r goede 'Voetbalschóenen beschikbaar 

(maat 42?). Gegadigden kunnen zich met hem in v~rbinding stei-

len. Ze kunnen ook tegen een badpak worden 'geruild. · ' 

Goed nieuws• kunnen wij melden uit de .Amandelstraat, wanr op 103 

de heer Cas HallJen Zaterdag 1.1. weer in de huiselijke kring 

is teruggekeerd Il11 .e.en. zesweeks verblijf in de· ziekenboeg.En 

het li:.atste bulletin luidt. bovendien: toestand bevredigend! 

Onze ge lukwenseh. voor de pa tient, ·voor Mevrouw Halle en en voor 

de kinderen!' . _ . · , . . ·. ,. . · . 
Noteren we reeds nu: 29 Juni a.s. sportdag.voor onze juniores. 
De volgende week kun me·n uitgebreide .mededelingen verwachten, 

Kees Visser heèft het in Indië ·zo bont gemaakt, dat hij bij 

een stoeipartij zijn sleu:!;elbeen brak en nu graag Lenspost • 

lee·st •. Ad.:ëes; Korporaal c.J. Visser -
; L.N. 260909203.. 4 IV 3 R - I . 

_ · -------.-- · Vel_dpostkantoor ___ - __ Bandoenp:,. __ ·. ________ . ____ _ 

U I T s L A G E N' v· A N 6, 7 en 8 J U N I 194 7 ~ 
Lens 2 - Westlandfo. 2 2-0 
Lens 3 - Duindigt 3 2-3 

Wik 3 • -· Lens 4 0-1 
Paraat 5 · - Lens• 5 2-0 

LenÎi 6 - Westlendia 6 1-2 
Qu~ck Steps "Lens B 0-4 
Lens D · - D.îr.t. 0-1 
Lens E - Wilhe,lmûs A 4-0 

·, . 
PR 0.G R. SE rt' I OR ES 15 JUNI 1947-
. 2:30 "ajlr Lens 2 · - P .D~K. 2 terrein 1 

2.30 uur, Lens 3 - Terla:ik 3 te=ein 2 , 
2.00 uur Delfia 2 - Lens.4 .1 • Delft,Buiten~.:t;ersloot. 

12.00uur·Lens5 -V.D.S.5 terrein·l · 

·12.30 uur RijswiJ'k 7 - .Lens 6 ., Rijswijk, Julialaantjè.' 

.'PROGR. JUNIO.RES ZATERDAG 14 JUN°I 147.· 
3.qo uur Lens C . - D.H.L. te=ein 1 
2.45 uur Óo~terboys - Lens D van Thuyllstraat. 
3 ,30 1.1,ur D.H.L: B · - Lens E Delft. 

• 'r . . ·. 

PRO G R. JUNIORES· ZONDAG 15 •J U,N I. 

2.30 uur ~estlandia - Lena B 
--~----.-.-----------------·--------- -------~-------·---
v AN DOE t TOT D.O EL., 
Een flinke s~hc:re Westlanders vergezelde Westlundio. 2 om de 



__________________________________________ .,. __ :..-2gz_:_ 

voor dit elftal belangrijke wedstrijd tegen Lens 2 ·bij te wo-, 
nen. Immers een overwinning zou voor Westlandiá het kampioen-

.~"') schap ·betekenen; Onze jongens, ·wa;ren er echter op g~brand · om 
te· tonen, dat zij ook' nog meetelden; ,en zij .hebben er, door 
een 'verdiende· 2-.o overwinning voor gezorgd, dat West1an.l.ia 
de festiviteiten nog een weekje D!'Jl'lst uitstellen. " 

·· · Wij hebben. een aantrekkelijke 1~edstrijd kunnen aanschouwen, 
waarbij de sterke wind jam!1'er genoeg, veel afbreuk aan het 
spel deed.· Beide partijen hebben hard gewe;rkt 'voor de over
winning. Over het algemeen had Lens het beste van het spel •• 
Technisch waren de onzen ongetwijfeld in de meerderheid,· ter
wijl ook het opbouwen ;van ·de aanvallen beter.verzorgd was. 
Toch ontstonden ook voor het Lens,;toel vele gevaarlïjke situ-· 
aties; o.m•. door het feit, dat Ifelmich enkele J11alen de bal 
inplaats van over de zijlijn te werken, naar het middenveld 
plaatste. rij 'een van de Lensaà.nvaJ.len wist W. Verheggen, na 

• goed doorzetten, op handige ,vijze de Westlandia keeper te . 
passeren. Ook de tweede helft bracht een gelijk opgaande· 

· -~ strijd, Een goed aangegevep. bal bracht W. Verheggen andermaal 
alleen voor de keeper en met een goede schuiver bracht hij 
de stand op 2-0. Westlándia Jr:wo.m nu gevaarlijk opzetten, doch 
onze achterhoede had er'·thans goed het' oog in .en wist: stand · 
te houden. 
Ine.en vooral i~ de eerste helft slecht gespeelde wedstrijd 

,. verloor het 0 derde e;l.fto.l Vrijdagavond met 3··2 van Duindigt. ·. 
Bij de rust yr.,s .reeds eeri 2·-0 achter.stand verk;regen, terwij.l 
Duindigt. zelfs met 3·-0 voor kwam, Vanaf dat moment werden de 
zaken beter aangepakt en werd Duindigt geheel overspeeld. 
lint. v.,Huffel wist met 2 goede doelpunten de. achterst.and te 
verkleinen, doch de tijd vm.s te kort om een gelijkspel uit 
het vuur te slepen. ·•; 

•• :t,ens 4 s;Jelde zich door een nuttî'ge l···O overwinning op W0 I,K.3 
, geheel in vei'ligheîa,; J ,Roozenburg, die thans. de midvoorplaats 

bezette, smaakte het genoegen het enige doelpunt.te woduce-
ren." , , .. , ' >. '' ... " 

~-·• Een met 'vijf.invallers spelend v:4.jfde·elftal moest tegen Pa-· 1 

raat 5 me-j; 2·;0 de vlag strijk,n, Hoewel J~v:,1lelzen zï'jiÏ il.oel 
moedig verdedigde .. -. en de achterhoede zich dà:~ig te 'y1eer' stel-:

·•' de, was de, druk te zwaar om stand te houden, temeer d.a,ar de · 
voorhoede niet in staat was om vold.oenae opluchting te bren-

.. gep.ci, ~ ~ . . 1 ,'-~ • • . ~ ,. . • , .. ~--

Ook het zesde elftal h,!d. zich voorgenom~n tegen Westlandia 6 
flink van zich af te 'bijten,waarin hei; ook inderdaad is ge_slaagd, 



" 
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~ . --~--".""~.---~--:-:-----------,.------_ ... _______________ ..., ___________ _ 
Ged!ll'ende de gehele wedstrijd zijn ~ij e:.ligz:i··1s in de meerder-_ 
heid g'eweèst,• doch de af~rerki-ng vnn de aanvaJ.len liet alles · 
te_ wensen over~ Ee,n op gelukkige wijze door .Westlandia gescoord 
doelpunt. b;racht ·hun een 1-0 overwinning, op. 

HUGH. -------------------------------------------------------. . ~ 

D·E' E.e.a.· ·B.LAAST· APPEL •. 
2e Elftal: W~Huysmans. ,A.v.Huffel. ,H.Helmish. ,H.Overbeek.·, · 
A. Walháin. ,H.Kops, ,A. v .Luxemburg., W. Ver heggen. ,J'. Walsteyn., 
F.v.Niel.,c.v.Luxemburg. Res: Ant.v.Huffel. Leidér: H.J'anssen. . " 

3e · Elftal: J.Frijters. ;J .v, Venrooy. ,H.v.diBoogaardt. ,Ph.de 
Heer. ,L~v.Houtert. ,F,Mourik. ,c;Bierhuizen. ,c.Hattink, ,J' ,Goé,
mans. ,W .Hi.i;gens. ,Jo.c .v. Westing.' Res: · A. te Meij. Leider: 'J' .v.··· 
Venrooy. ' 

' ' ' 9 

4e Elftal: ',W.Hille~a:r. ,G.v .d.Steen. ,H.den Drijver. ,B. Vink., 
J'.Roozenburg.,J.Bontje.,J.Bom.,H.Naastepad.,F.v,Luxemburg., 
H.v .d,Burg. ,G.Hoeks •. Res: R.-Wüstefeld. ,:r ,Linnenweeve.r., Leider: 
N ,·Schout er.. · ; 

• t ~ -• 

Samenkomst l~OO_uur bij Capitol. Reis per "auto". 
•, • •'•• T • ! ,( • ', a L 

5e :Elftal: J' .•. v ,MEllzen. ,L.v .d" Wal. ,A,v.d. Valk, ,F ,Albers., s,Kroon. 
A,Jllok. ,J' ,Sinjorgo, ,A,ZadJ.. ,J'. v. Zon. ;A, Versteegh,.,L.Niessen. . 
Res_: W.KervEll. ,D.Hugens. Leider: Ch.Miltenburg. . ' 
6El Elftal: Ch.DElmeijElr,,G.Luijckx. ,F.v,Deelen,,R,Becker., . 
I,I,Hemmes. ,R.Willemsen, ,A.Wagemans. ,B.Bes-,L,de Wèèrt •. 11.. VEls- · 
ter. ;G,v • Wijk; •. Res's W .Klünnen. ,H~Vos. Leider1 A. VEli,tElr, · . . 

'!Je bel heeft· geluid, de lootste ronde is ingegaan. Geen v:an 
onze elftallen zal .als eerste de ei.ndstreElp kunnen bereiken, 
docb met ui tzondElring· van het zesde elftal, hElbben wij _ook · 
geen dragers v:an dEl rode lantaarn. Er rest ons alleen er voor 
te ,zorgen, dat wij de competitie met S· ov;.erwinningen beslui
ten,' Dit houdt voor het zesde Ellftal tevens de nlogeli_jkheid . 
in· 9m ta,ch de dnns nog te ontspringen. · · · 
Veel succes lui!•! · ECD." 
-------- ----''----..:1.-----~----~---. .. ·. 
UIT HET J' UNI o·R ENK AMP. 
Ons D-elftal stond j,l~ Zaterdcg ,in het VElld·tElgen de kampi
oenen van afd. 4 E: D_.H.L. Het was voor de LeElu.wtjes dEl loat
stè wedstrijd. Zij kunnen nu bogen op een :fraai doelgemiddél
_de '82 - 11~ DE\ Elerste·wedstrijd van ons Ellftal was tomralli.g 
ook tegen D.H.L. Het ,werd toEln liefst 20-0·, zodat wij e:i:g be-..• . . 



' 
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nieuwd waren, wat e>rize jongens ef van terecht zouden brengen, 
nu zij Wilt meer wedstrijden achter de rug hebben. Hèt is 1-0 

. voor ·D.H.L. geworden~ Een zeer behoorlijk re~ultuo.t dus voor 
onze jongens. _Dit is reeds.de 4de ret.ur:r,-wedstrijdj w=rin on
zè jongens èen beter. resulto.c.t konden: bereiken; Wij, ga'.lll dus 

. , vooruit, langzo.c.m mo.o.r zeker! U ... ,. · ·.' 0 
,. .••• · • • : 

Lens-B won inet flinkè cijfers van Q'Aipk-steps. (4-0), :Qe voor
hoede was zeer actief en maakte nog 3 doelplll).ten,. die o.i. 
i.njuist · wex:den geannuleerd. Ruygrok · speelde zijn beste wed-
.strijd uit dit seizoen. Bravo! . ; · . . • . . . , 
De ontmoeting LENS~e -. WILHELMUS-a stond 'natuurlijk in het. 
middelpunt' van ·belangstelling.· .. Theoretisch veroverde onze 
jongens Zaterdag j.l. liet kampioenschap in afd, 4 F •. dÓor 
een 4-1 zege. WilheJ.fuus heeft zeer goed tegenstand geboden 
en eerst na 22 min. kon Ton Strous ( die VC>ór d.e ru.s t, qé_ ster· 

, van het veld was! r) eefü 'klein gaatje vinden tussen ·een- kli,tvren 
spel~:i:-s. 1-0,. Lens-speelde technisch beter .. en zo was de over
winning dan ook volkomen verdiend. Praetisch ggsproken is. 
Lens echter nog geen kampioen, waµt om deze erè,-titel met 
recht te kunne111.' drag_en, is het nàodzaló lijk, ·da.t a~ s, Zater
dag in Delft tegen D,H.L. b wordt gewonnen·, Zelfs· aan een ge
lijkspel hebben ~j niet voldoende want dan zouden wij gelijk 

· mèt Velo eindigen, ,terwijl er géEln beslissingswedstrijd meer 
wordt vastgesteld, Wij zullen echter niet irt de put behoeven 
te gaan zitten, want ·Lens moet ,van "het ·zeer :,;ymk D.H.L-èlf;_ 
tal (dat nog op baar e!'l.rst e overwinning in deze competj,tié .. 
wacht) kunnen winnen. $en °beJ!:end spreekwoord z,egt echter: 
Eén '.kat in het nauw maakt soms rare sprongen. Laten wij met 
deze lfe'q.st·rijd toch vóoral hiermede rekening houden,. ' ' , . . 
EEN WELGEMEENDE'GELUK\\IENS" 
He't past 'zeker in deze .. junioren-rubriek, ,als wij een bekend · 
figuur in de junioren-comJ?etitiEf gelukwensen. Het ~s de. IT.eer .. 
A.U.Dijkman, die reeds 12,t jaàr·zeer actief voor dé bond,werk-:
zaam is geweest ~n momenteel o.a. competitieleider van ons 
junioren-voetbal :its. :Wij hadden vaa-k het voorrecht mét de ·: 
Heer Dijkmarr in contact te komen die. ons• steeds 'zéér ter wil
le was. Deze jubilaris ,werd tot ere-lid.van de·K.N,V,B. be
noemd, :waarmede wij hem. vsn harte gelukwensen. Moge.het ,hem· 

·· gegeven zijn npg· vele jaren voor ons voetb;,,.l werkzaam te • • 
zijn! ! ! ! J - , " - ~. 

SAMENKOMSTEN,enz. 
De jongens van het 

' 1 

c-elftal: zorgen ervoor minstens een kwar-



'. 
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tier voor de aanvnng van de:.wedstrijd op ons terrein ~wez;i,g+ 
te zijn. Leider de Heer F;v.Luxemburg. ·

1 
·" 

Spelers en reserves van het B-elftal verzamelen a.s. Zondag • 
vaar haar laatste wedstrijd-in dit seizoen om 12.15 uur op de~ 
Varkensmarkt. Kosten retour Naaldwijk-Den Haag f 1.-.. · 
Leide:rsde heren P.Juffermans en W.Visser Sr. 

~ ' 
De jongl)ns van het D-elftal staan a.s. Zaterdag om 1.50 uur ge
Peed bi,j Capi tol yoor een reisje naar ·voo-rburg onder· leiding 
vmi. de :S:eer J,v.1Wc.s.sem.(van Tuyllstrnat t.o. Vuc"terrein). 

Het E-e::.Z,;nl wordt a.s. Zaterdag verwucht op het verzamelpunt" 
Turfmarkt om 2.70 uur. Leiders de heren A.v.Huffel en H •. Spee_l=, 
mans. Ook belangstellenden.worden gaarne op dit verzamelpunt 
verwacht, Vó6r de. wedstrijd en tijdens de rust is het,kleedlo
kaal a1leen toegankelijk voor de spelers van Lens-E en hzji.r 
leiders.Na afloop van de wedstrijd is er dan (event;·) ··gelegen-· 
heid genoeg om te feliciteren, (Zou het waar zijn?) · . 

• 
DE JU.GO FELICITEERT: , 
Alsnog Stef Vloemans die als "kampioen,s-.rechtsbinnen'! op 1 Ju-

· ni zijn verjaardag vierde. Twee spelers vo.n ons A-elftal willen 
wij ook nog even in deze rubriek noemen. Het volgend seizoen 
zullen wij hen mal in de senioren-afd.ontmoeten n.l. Jan Lin
neweever en P.v;.d. Valk. Zij vierden op 6 Juni hun geboortedag., 
Hie·r nog een kampioens·-= n.l. de keeper von Lens-c. Sl-echts 

· 17 x moest hij dit jru,,r vissen uit 17 wedstrijden! Het -is- '\'Til_; 
ÈL Gelauff .. die, op 12/6 feest viert. Wi~ sluiten dez·ëc·.;,rubriek 
met G,Lam, een stoere back uit Lens-c, die op 14/6 jarig'is. 

' . ..... .. 
______________________________________________ A.y~gZ--~-

A V O N D W E D S T R IJ D E N. 
Donderdag 12 Juni: 
7.00 uµr Lens 4e klas 
7.30 -qur Ravf>f, 

D1'STELLINGEN. ' 

Ra.va. 
·• Lens 2e ~las 

terre in Lens. 
terrei:t;1 Rava. 

• 

4e klas: G.BJ.onk., L. v .Zeelnnd; ,B.Borsboom, ,S"Blei.kémolen,, ' 
J .Keuls. ,R. Roemers. ,J ,Boortmnn. ~H.Hrucet. ,N,Romijn, ,B,Hoogdui.n,', 
:\{.del'J. Teuling" ,tl.Strous. ,M. Vink. ,L. v.d. Wal. ,J. Wallaart. Deze 
jongens worden Donderdag 12 Juni om kwart ~1·00:r; zeven op ons ;; 
te=ein verwacht. Meedoen verzekerd. 

2e klas: De j'ongens van B komen op dezelfde datum om kwart over 
7 ,op het terrein van Ro.va. Spelers von C. doen v,ijs ~en kn.,: :aje;1 
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te wo.gen door nls reserve op te komen. 

,, . A"v.H. 
----------------------------------------------------
WIST U.' •• ,. • 

\ 

, 

dat 

dat 
dat 

dat 

a.s. Zondag heel Lens pc.l ·struit om de competitie op griµi

diose wi;jze _·te beeindfgen? . 
het ook aan de lijn zeer druk zal zijn? 
deze keer niet Vue, ~aa:r L~ns dus de vruchten gaat pluk- -

ken? • ·, l 
de P',P, er over denkt zich onder het patronaat van Petrus 

en Paulus te stellen? '-'· ·' · 
. . ' . ,---- ----------- ------ ______________ .. ,._,________ _ ___ ..... 

WORDT DONATEUR. , 
'\ De secretaris en ,penningme13s,ter hebben· in gemeen overleg . 

voor het zo juist aangevangen. nieuwe verenigingsjaar de lijs-:

ten s'amengesteld°, viaaro'p de_ narr.en. prijken van de leden en· , 

de donateurs· van Lenig en Snel. Bij de eerstgenoemde· groep ·· -
. / 

onderscheiden 1wij•voetballen~13 en niet-voetballende leden, 

t~rwijl dan de voetballen.de verdeeld kunnen worden in senio·• 

res, juniores en 'pupillen. Het mogé ieders taak zi,jn deze 

\l'.rie afdelingen: in omvang en_ in dièpte te doen ,groeien, -Het 

ligt echter minder in mijn bedoeling over onze leden te schrij-

ven, maar het zijn, de donateurs, aan wie ik hieronder eni~ 
ge re ge 1s wi.l wijde 11, · ' . · 

In de aanvang van haar be staan. kwsm · Lens er nog· niet toe de · 

namen noch de aan .allen van haar ondersteunende leden te no

teren, zo lees ik in ons Ge.denkboek onder "Lens" staat van 

~. dienst in statistiek",· Da in de boeken verantwoorde gelden 

van hen kwamen ongeregeld binnen. Maar bij 1926- 1 27 treffen 

vra het getal 18 aan onder het hoofd Donateurs. Een gering aan

tal,. dat eerst in 1937- 138 poven 50 stijgt, Maar dan ook 

zit de gang er in. Lens vindt h,aar aanhallg' en · v.elen beslui

ten onze vereniging te steunen met hun' geldelijke bijd:rage 

eri met hun gewaardeerd bezoek aan onze velden. In 1945- '46 

mochten~-~- niet minder dari 359 donateurs tellen, een· aantaÎ, 

, dat genoemd mag·worden eh waar tot heden· geen grote wijzig~ 

in is gekomen. Ik zeg: tot he_den! ! Ik hoop n.l. dat onze le

den er. toe bewogen willen worden in wijde kring actie te 

voeren om binnen korte tijd de 400 ~n zelfs meer te oereiken. 

• ·Gewoonlijk wordt aan de plaats van de do.nateurs weinig aan

, .dacht besteed. Zij vragen er ook niet naar, betalen tevre

den hun donatie eri wensen onze elftallen veel· succes. ·l&lar 

•het is toch -wel eens goe·d .onze , vrienden· en b&{".mstigers 

; ' 

-
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.t·e verzekeren, dat hun trouw aan de cl ub door ons· op hoge · 
prijs wordt gesteld, .Daar zijn er, )iie reeds 15 à 20 jaar hun 
penningen neertelden om de verenigingskas een stevig fundament ' 
te bezorgen. En zeer velen rekenen zich al minstens·10 Jaar 
tot de Lensvrienden. · . 
Voor ons bestuursleden is hun trouw 'en liun financiële hulp een. 
stimulans om verder te werléen,, Ook de meest idealistische f 
zwoeger kan de sympathie en de daadwerkelijke steun van ande'.'" 
ren niet ontberen, wil hij iets goeds bereiken. ' Zo is het ook in Lens! Daarom is het, dat ik een beroep doe 
op onze donateurs ook verder trouw te blijven aan de club, 
trouw in hun sympathie en trouw in hun bijdrage. Maar dat is 
nog niet alles, want stilstand is achteruitgarlg, We moeten om•-;i 
hoog niet ons Lens! Tient'allen leden, voorcl uit de latel.'.e aan-. 
vrinst, moeten hun eerste· donateur of' donatriëe nog in onze 
Kring binner.lliden. En nu gaat het er juist om, dat ieder, 'die . 
dit leest en zich ook onder d"ze, tientallen moet rekenen, · 
f'luks aan' het werk gaat om zijn acht ers tand in te halen en ons~ 
donateurscorps met vele niêuwelingen dbet uitdijen. ~
Besluiten wij met de onderstru,,nde opwekking: 

Komt Senior, junior en pupil, / 
Noteert een ieder die maar wil! 
Het is nooit te·veel, zelfs niet millioen! 

,Wie wordt hierin eens kampioen? 

P. JUFFERIJIANS •. 

' ·==============~=======· ====~============================== 
,· 
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· Jaargang 1946-1947 Ng 45 , · 17 Juni 1947, 
. ================~======c="=-==;==11::t=p::=========a===~=.=~!=1;======== r 
L E N S1 Z A K A G E N D A. ' , ,. · Woensdag 18 Juni: Lens 2e Klas (juniores): 
Vrijdag 20 Juni~ Lensveteranén -· A. - 4~ Klas.· . 

. ,Za tei;dag 21 Juni J ,Erewedstrij d Lens · E. , 
Zondag 22 Juni, 31 Lensers naar .Amsterdam. · . ' Jfaandag 23 Juni: Club b:iJ, lilsem. . , . .. 
~2.!!~~!--g~{!l!Ë:.Lb~!!t!.il.~o!'.~!'!!'!E2!!dag~_: ___ ~.:.._ __ :_ ___ _ . , ' . ' ~ HULDE.AAN· ONZE JEUGDIGE KAMPIOENEN!!!" 
Nu.wij in de laatste week van het competttiejaar 1946-1947 toch nog een Kampioènselftal in ons bidden mogen begroeten, 
-~~nsen wij uit naam van·de ganse club het Kranige ~ens Een de beide toegewijd~ leiders van harte geluk met het fraaie reStxltaat. 108 doe1punten v66r. en slechts 16 •te·gèn laat aan duidelijkheid i'iiets te wensen over·. Schoner echter is de ma
nier, waarop de erepalm werd ver'overd, n.l. in eensgezind·· heid, door trouwe opkomst ~n'niet sportief spel, een.en ander 
in volgzaamheid aan de leiders, Inderdaad! ook ons kampioenselftal van thans hield de eer van. Lénig en Snel hoog! Na on-ze ·gelukwens duà.' een woord van .hulde·. Weest er zeker van, jongens, dat heel blauwwit z_ich één met jullie voelt in je v':reug- , de om het behaalde ka,mpioensohap. 
Jullie bent nog veel te jong om op je lauweren te gaan rus-: 
ten. We gaan weèr verder 1 nieuwe strijd en nieuwe triomfen, tegemoet, Bekwaamt je verder in onze .mooie sport. En: 1110ge dan het volgentl,e seizoen een nog veél verbeterde uitgave te zien g,iven van het v_ertoonde in het ·zo juist beëindigde speelsei-zoen. Zo zij -het! ' 

" Daar:om sta voorop: Trouw ~_Lens! · Namens het Bestuur . . · .. • • . . - . .. . . P . .TOFFERNIANS · -----------~---------"""'--------.t.!:---------D E O L Y M P I S C H E D A G van 22 JUNI a:.s. ·· 
AÏlen, die een plaatsbewijs voo.r boyengenoemde sportdag bij 
ons secretariaat -aanvrçegen, kunnen,hun biljet in ontvangst 

',, 1 



.:..22.1_::-'------·----· ----------------~---------------~ 
nemen op a.s. Donderdag 19 Juni des av'è>nds na 7 uur ten huize 
van de heer A~v.d.Kley, Gaslaan 54. · 
~.2.2i.'!Y!!!:!'...fill-..fil!!!~!: ... ~.2!'.1~!!!L~-5!!~~!62:!!~~2!!5!!:!!!!~!!!~----
u IT SLAGEN VAN 14 ên 15 JUNI 19474 
Lens 2 - P .D.K; 2 1-0 · , 
Lens 3 Terlaak 3-1 
Delfia 2 Lens 4 2-2, ·' 
Lens 5 - v.D.s. 5 2-0 
Rijswijk 7 Lens 6 · 4-1 
Lens C. D.H.L, 6-0 , 
Oosterboys Lens D 4-3 
D.H.L. Lens E 0-9 Lens E Kampioen. 

PRO(}RAMMA 
Woensdag 7.30 uur 
Vrijdag 7 .30 uur 

Zaterdag 3.00 uur . . 

VOOR DEZE WEE K. 
Lens 2e Klas - Rava. 
Lensveteranen - Haagse Scheidsrechters. 
Lens A - v.v.'E. · • 

· v.v.P .• -·Lens 4e Klas. 
Erewedstrijd van Lens E tege~ Lenscomb. 

-·------------:-.-----... --------·--------:----------
V A N · D O E L T' 0 T D O E L. 
De opwekking van de Eco om té trachten het seizoen met vijf 
overwinningen te besluiten heeft onze spelers tot grootse da
den geinspireerd. Het behaalde ,:-esultaat 7 punten uit 5 wed
strijdèn is beter dan wij de laatste weken mochter. noteren, 

.Het tweede elftal gaf het goede, voorbeeld. doar- met 1-0 van 
_P.D.K. 2 te winnen. Voordat dit :i;esultaat verkregen was., moe0-
ten vele moeilijkheden overwonnen worden~ temeer daar .P,D;K. 
zich,tot het uiterste verdedigde .• Bij de ruet was dé. stand nog 
dubbel •blank,, waarin·Wim Huy'smans een groot aandeel had door 
eèn penalty te keren, De tweede heJ.ft gaf een flink veldover
wicht vóor Lens te zien. De doa lpunten bleven echter schaars~ 
Bij ·oen· a1gemene aanval moest H, Over beek er nog. aan te pas ko
men om de bal )-J.1lt laatste tikje te geven, hetgeen tevens de 
zege zou bete}cenen. . 
Ph.de Heer en de zijnen hebben, hoewel Terlaak 3 slechts met 
10 man aan de .start verscheen, hard voor de punten moeten wer-, 
ken,. - · · · 1

• 

Hoewel regelmatig druk op het vijandelijke doel werd uitgeoe
fend, bleven de doelpunten uit, Nadat ve.le ~"Oede kansen onbe
nut waren. ge bleven, wi at H. Janssen een goede p'ass van· J. Goe
mans te benutten, door met een hard sc:,ot de keeper onhoudbaar 
te passeren. Ha de thee opereerde F.Mourik op de linksbuiten~ 



• 

------------~<:-·--~!':;'----:-:,----------;:.122_: 
plaats.- Deze omzetting'b1eek een grote verrassing te zijn, 
m!)t als resultaat twee goede dèslpunten van .zijn voet. Nadai 
J 0 Frijters een penalty had gestopt', zag Terlaak haar harde 
zw~gen •toch nog met· een doelpunt beloond. .. r· · 

De_reis naar Delft is voor het Vi,erde elftal onvergetelijk 
, geworden. De spanning·zat er re~ds bij 1de samenkomst in,daar 

de "auto'' van G.ffioeks een half uur te laat arriveerde. Zon
der ongelukken werd Delft bereikt, en na enig speuren het Del
fia terrein ontdekt• Gedurend!i" ·de reis was b:Lijkbaar veel 
energie verloren gegaäI1 4 Het in de eerste helft vertoonde 
spel was ,van zeer màt ig gehalte en de 2-0 ach:f;erstand bij. 
de rµst ve:rkrege:ri. was dan ook alle.szins verdiend. De door de 
her.en Praalder en Schouten. uitgedeelde vermaningen bleken 
echter voldoende effect te hebben, Het tv;eede deel was dan 
ook veel beter,· eri succes bleef niet uit. Een gelijksp~l 2-2 
kon worden bevochten. Men :vertelt dat dit feit· in een gezel
lig samenzijn is gevierd, waarbij voor de toekomst grote plan-
nen werden gemaakt. 1 • · · 

Ook Lens 5 zag 1Fans voor een 9verwinning. te zorgen; V.D.S, 5 
wer,;l. met 2-0 aari de zegekar gebonden. L.v.d,1'lal di!" het ge
hele seiz~en als back fungeerde, ontpopte zich als een pri
ma goalgetter en nam beide doelpunten voor l!iijn ·rekening •. 
..:'a.mmer was het dat Lens 6 de serie met een ned~rlaag tegen 
Rijswijk 7 met 1-4 moest beslui·i,cn. We hadden vèrwa.cht dat zij ·., , . 

zich door eigen kracht vt!/il de onders;r.e 1?laats :;;ou, weten te 
distanciercn, Gelukkig heeft B,M,T. ·6 wegens niet opkollle_n 2 
winstpunten in mindering, zodat dit elftal met 1 punt· de rij 
sluit. · · 
En thans kan het doek zakken. . . 
Tot 15 Aug, 1947 is het officiële wedstri·jd-voetbal verboden. 
Achter de coulissen.wordt .hard gewerkt cm alle spelers t.z.t. 
weer fit en voor hun taàk berekend op het appèl te. doen ver-
sohijnen. 
Solong. · · 
-----·----·-------·--------· __________ HO'GH. 
DE E-C O BLAAST APPÈL. 
Vrijdag 2üJuni 1947. , 
7,30 uur Lens-veteranen - Haagse Scheidsrechters Veld 1 

. . • ~ . l- .. . • 

c.v.d.Laap.,P.v.Egmond#,L.Hoefnagel 0 ,P,Juffermuns.,J0 Hoefna~ 
gelo,J~Bontje.,17.v.Westing,,H,v.Rijn.,H.Jnnssen.,c.v.Egmond, 
H, Jncobi. Ress ,G. Visser.• J.Mans. ,P~Pellekom, , Jngermon. ,A, te_ 
Mey. ,Ph.de Heer, ·; 
-----~----.:.-----· ... ·--··-----...:.----.:..--.... --.... 4.~ 

• 
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U I T H E T , J U N I 0 'R:•E N K A .M P. 

L E N S - E K A M P I 0 .E N. ! l ! ! !r :· ··· . , 
LENS-E heeft ee;i zeer succesvol voetbaljc.ar afgesloten met· een 
alleszins verdiende kampioenschap. Het is uiterst spannend ge
weest, want Velo haq_ een zeer gesiaagde 'uitlooppoging onderno-' 
men en kÓn alleèn nog maar onschadelijk ·gemaakt worden,indien 
de laatste 4 wedätrijden door·ons werden ·gewonnen. Doch ook 
het D.H,L~a-elftal. zag nog eep. kansje en daar. Velo :r;èeds deze 
gevaarlijke klip omzeild had,stond. Lens dus wel voor een zeer 
moeilijke taak. Vooral aan D,H.L,.11. heeft onze ploeg een harde 
kluif gehad en onze boys konden-slechts met een z~er klein ver 
schil winnen; De weg naar het .. kampioenschap lag toen open. De 
laatste wedstrijd kon toch eerst definitief de kampioen a.anw:ij
zen en zo tègen wij met onze jongens na.ar Delft, Hier volgen 
enige flitsen van deze beslissingswedstrijd, lste minuu·'.1: de 
bal gaat van Speelmans naar Semeijn !3n dan naar Heijdra en 
v,d.Broek en het· is 1-0! ! ! Onze aanvoerder had hiermede de eer· 
het 1_00s~~ doolpunt voor zijn rekeriing te nemen!!! A!Lm~ Via 

. Bon en Heijdra naar v ,d.Broek die op het doel afstormt,· een 
schot , •.• • • ne't naast ! ! 8 ste min, Bon breekt alleen· door: zi.jn 
hard schot.kan de keeperonvÖÏdoende wegslaan, Zijn 2de schot, 
is dan echter raak en het is 2-0!! !! 12e Înin. Mooie corner van 
links• waarbij de keeper de bal in hét veld slaat~ waar· van dei 
Steen geen pardon kent en 'r.ard inschiet z:Q! ! ! ):5.e min, Een 
goede coraer va.~ Strou~ wordt corner gewerkt, waarna een hard 
schot. volgt van Speelmans, dat net• over, de lat suist.··Nu. wordei 
ook Polders en v.Rijn aan de tanè. gevoeld,•maax zij blijken 
een goea! gebit te bezitten, althans alle aanvallen worden door 
deze twee resoluut afgeslagen. In de 20ste min; kreeg·He~dra 
een balletje _voor'_het intrappen, toen u:j.te-êïiëorner van Se
meijn, Wim v.d.Steen tegen de lat schoot 4-0! ! ! S. Vloemans laa· 
in de,22~min,, zeer goed ~erk zien door'een prachtig hard en 
laag schot te geven naar v.d.Broek, die de L~euwen~doelman voo: 
d_e 5dé keer het nakijken ,bezorgt. Nog vóór de rust werd het 
hahre-.dozijn volgebeekt, toen uit ee~1 .mooie aa1IVal v.d. Steen 
naar _Speelmans schoot, .die op zijn beurt lieijdra aan he't werk 
zette, die het vonnis.voltrok 6-0!!! Na de rust noterenwij nog 
een mooi schot.van Stef v;la Semeijn; 2 safes·van Willy Gelauff 

, een mooi schot van· onze mid-voor 7 .... 0! ! ; . onze linkw·buiten ,sch:i.1 
haas'!;- {natuurlijk per o:r:igeluk) een D.H.L.-man doormidden! ! ' 
(Wal ee·n P:,Jil ier !! ! } ;· een scl',i ttere:nde doorbraa.K van onze aan·· 
vals leider ,ê;::;::.Q ! ~ l Even voor het e!in/l.G van deze we.dstrijd 
breekt Heijàra door, 20 Metér voor het doel komt hij, te vallen. 



' 
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Bon die zeer go~d geyolgd is neemt de bal ove:r en. • ••• hij '· 
heeft de eér de bal voor- de'. làa tste keer in de.ze competitie 
i-n: de to'u;wEin te ,jagen,. 9-0!I l'! ! ·... . ,. 

· L i: T · o P · · .. H EiT . n· o E L G E · M I n n .E. L n· E ! ! i , , . 
, . gesp. gew. · · ·gel. verl, •pnt·. 

LENS.;.E. '' ,18 1.6 ·1 ·1· 3} 
VELO , 17 14' 2 .. : . l . 30 
D.H. L--A 16 · · .. 13 · ' . · 0 '·, - · . 3 • 26- . 
ONZE .KAMPIOENEN: .• , . . 

~ V .:.t;-· 
108-17 , 

62-17 
. 56--19. 

Doel: WILLY GELAUFF; r-achterg J.ÁN VJ\N RIJN; '1.-achter:;FRANS 
POLDERS; r,-miil.den: '.ANTON, SPEELMANS; !Jpil:Y{IM V.AN DER STEEN; 
1~-m~ddel'\,: ANTON STROUS (1.v,d,W~l)~r.~buiten1MAARTEN ·SEMEIJN; 
r,-binnen:STEF VLOEMANS (W,WiegmansJ; m,-voor;TON HEIJDRA; 
1,-binneni CAS BON; 1-,:..1Îuiteni PIET V~ ti;:. BROEK (aanvoer-
der). · .· ·. . · _ · _ . . . • . 

,,_• . , ,. . . \ ,, 
JERE~WEDSTRIJD . VOOR ONZE KA!,!PIO:SNEN '!. . . , , 

a.s. Zaterdag m.: 3 uur zal ons E-:elftal een· era--wedstr.ij(l spe
len tegen een vo·or haar zeer sterke. combinatie ván het c- en · , 
D-elftal, OPSTELLING LENS--CO!Î!BIIU'.rIE: -F ,Bogisch, ,J,Admiraaf,, 
G.Lam. ,W,Visser.·,F~ Schi.ppers, ,N, v.d. Veer. ,L.Haket. ;G. v "Roon,, · 

· J,dé Bakker. ,BJHerfkens.,H.Haket, Res: E,'Löwenstein~ ,t;Haring$ 
· J"Jagerinan.,,: .. on A~Hoogduin~ ·. ,. 2- · . ,. 

Na §!-:hoop -,an de wedstrijd bestaat er gelegenheid' onze kampi•· 
oonen te felicitEJren. · ·. · ·· · · · · 

LENS-C speelde Zaterdag j. 1, haar laatste wedstrij\l, even.ils 
Lens-E tegen D .. H.L •. Ook onze -C,·-ploeg· was. erg op dreef· en 
stuurde d.e wit-groenen leeuwtjes me~ een 6-0,nederlaag ni;,.ar _ 
huis. Wij kunhen zeer teneden ~ijn over de prestatiès;van'ons 
c.-el_fta::t.. . · . '' • ;. . , . -: . _ 
15 gesp. 11 gew. 0 gel. 4 ver 1, 22 pnt, 66 vobr• en 20 tegen! ! 
Het verdient ver.melding d.at dé ·achterh,oede liefst "in· 6 wed- , -
strijden haàr doel voor· een doorboring wist te behoeden, ter-

. wijl de voorhoede kans' zàg 'in: -6 competitiewedstr,i,jden 5 'of meer 
doelpunten te fabriceren!!! . . . ,. - · ' · · · ·· , 
LENS-D werd met lege handen· naar hu.ïs gestuurd.' De wedstrijd · 
tegen OósterboY,s wer.d n,l, verloren met 3-2" 'Jammer,want de 
2-•0 imorsprong zagen onze j"onge,ns verloren gaan. Dit <,1,ftal 
kon slechts 3 punten bij elkaar schoppen0 :1 Naast zem- zware ne
derlagên konden en.ie jongens toch ook beboorlijke resultaten· 
boeken. Wij zijn. er var. overtuigd~ dat ook deze jongens .het 
volgend jaar e~n behóorli,jk partijtje kunnen. meeblazen en. daar 

,. 
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· was het ons per slot van rekening ook om te doen~ 1 

VRIJDAGAVOND worden op ons te=ein verwacht .de spelers van hei 
A-ell'tal,voor een we·dstrijd tegen V. V.P. a. Aanvang van .fle we~-
strijd 7.30 uur. ·Samenkomst op ons terrein 7.15 uur. · ' , . ' 
!rijdagavond worden de :vo:l.gende 4de · klrcssers verwacht op het.; 
Rava-v.v.P.-terrein (t.o. ADO.terrein) voor een wedstrijd: te~: 
gen de 4e klàssers van V.V.P. A!mvang 7.30 uur. Samenkomst .. 
7.15 uur op het Y,V.P,terrein. 
De ruunen zijn: G7"Blonk.,L.v,Jilee:I.and.,J.Keuls.,R.Roemers~, 
H,Haket .• ,B,Hoogduin. ,M,Strous, ,M. Vink.,L. v~d. Wal. ,J.Wallaa.rt:, 

J-!.!!t~!!::;:~,'.!.!!.~E!?~~~.:...J:.!'..~E!~.!..l-~!!!!t~E.L.9'~~!!!:L A, v !.E(uf fel .:._i 
29 JUNI 1947, '· , , 
In de vorige Lensrevue kondigden wij de Lénsjuniorsportdàg te;r--

. . 
loops reeds aan. Hieronder ·;algen nog een pa.ar gegevens. i 
1. ~eelnemers zijn alle juniores en pupillen. 
2, De spelers 'van de le,2e en 3e Klas behoren tot groep A,de·.' 

de anderen tot groep Bu 
3. De spelers melden zich op de dag zelf ter deelname aan en· 

ontvangen een deelnemersnummer.Wie nà 12 uur zich meldt,• 
is te laat en heeft "pech gehad"" . .' 

4~ De volgende week komen de meest ui·hgebreide inlichtingen t • 
in de Revue. · 

5. Wij rekenen op een zeer grot~ deelname en op veel bezoekers, 
6. Wie zorgt voor mooi wee:i.•? 

' P.J"d .-......... --~--,_,._,.,.. __ ,.., ___________________________ ~---, 
VARIA, 

.füiyGelauff mist zijn shirt. Wie helpt het verloren kleding
stuk weer terecht? 
' Piet Hoppenbrouwers, die ook in Willemstad op Curaçao Lêns 

niet 'kan vergeten, is naar hij ons. meedeelde, intussen in het 
huwelijk getreden, Wel laat,. maar .even opreeht, onze gelukwen~ 
sen, aan het jonge paar en hun familie,· .... ~ __ ..., ___ .,.,_ ....... _,,...., ____________ ,______________ ----------· 
EEN GOED B E'S L ·u I"T. ·, 
Op gepaste wijze besloot ¼,ns de competitie 1946-1947~juist 1 
in overeenstemming met onze verwachtingen. De seniores ble- j 
ven boven pari, Wij waren er getuige van hoe het tweede en · 
het derde elftal 'j;egen sportieve tegenstande-rs en onder· be,- ; 
kwame scheidsrechterlijke leiding beide punten thuis hielden'. 
Het vijfde had reeds het 'goede voorbeold gégev~n. En de lui " 
van het zesde hebben m~t een glunderend gezicht de rode la.n·::. 
taarn aan B~M"Tc "toevertrouvd" " 
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Ook het jongere volkje .we.erde zich _kranig, C wçn met· grote 
cijfers {Merkwaardig, dat onze jongens deze ene keer meer 
vrije schçppen en vermaningen te incasseren kr~gen dan in al-
le voorgaande matche·s tez!Ullen); . · . : . . , . : · · 

· D ging slechts met 4-3 ten onder. En over Lens E vindt men· 
elders een relaas. · · · ·• · 
Ja, ja, een goed besluit was het. En het spreekwoord zegt: 
Eind goed, àl goed! 
Laten we nu èen weinig r1iaten om daarna aandàcht te besteden . 
aan een andere spreuks Een goed begin is

1
het:halve werk. Maar 

. we rusten niet te long, want 1T weet het: Rust. roest. . 
• .. P.ia -----------------------------------· 

WIST U •••••• . , ..,~· 
dat onze Maarten Semeijn behalve een fel voetballer'ook nog 

een groot visser is? . , , , . , .· , , , .. 
dat hij in de Zuidhollahdse wateren gevreesd wordt als een . 

geducht snoekenjager?' . . ·· . . ' 
dat hij op Woensdag 11 Juni wederom drie stekeltjes; waaron-

. der één roodkac.kjt aan de haak heeft geslagen? .. 
dat vissen overigen~ in Lens meer speciaal door de keepers 

wórdt bedreven?· 
dat bij een gevecht tussen Peter Dekker en Hans Alsem·de oe-• , 

twiste pepermuntjes j_n ver:k;eerde keelgaten,zi~n beland? 
dat er geruchten rondgaan,over,een tourelftal met de schone 

naam The Godf:ded Boys, dat zijn spoor tekent me·~ her
' senschuddingen, gebroken armen en benen,. blauwe schenen 

en andere inconvenienten? , - 1 • ' 

dat men du'/ op zijn hoede moe.t zijn? , . 
dat , een van de Lensveteranen zijn huisvad~rlijke 1tlichten 

aldus opvat, dat hij bij het rinkelen vl'in: de telefoon 
in het· middernachteliJ'k uur' zijn vrouw het warme bed laat 
verlaten en zelf weer verder snurkt;? · 

dat een onzer notabelen er over peinst,te gaan onderzoeken 
of dit onder de Lensers algemeen gebrç.ik is? 

dat hiermee de heren huisvaders gewáarschuwd worden voor la-
te, zeer late telefoontjesi, · 

dat de naam van ·Jan de Roos sinds .26 Mei een zeer goede klank 
heeft te Loosduinen? 

-------.--"":"---------~-------------------------~---------
.::::Dc.;E:::,...._·.,:E~I:::...:G:,.._.:::E~N!!....-=B'--=-I~B;'....:L'-·=-I O T H E E K •. 
Een nie'tn'le aanwinst is Ng 75, De Voetbalclub van de Vierde 
Klas, !èen verhaal voor jongens', -door Leonard Roggeveeno De 
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Enige van, •,onze lezers rekken d.e leestennijn wel wat àl te · erg 
.uit. Hoe denkt U er over, waarde vrienden? Anci~:t'en vragen naa:r 
het boek, dat bij U al een paEU' weken. ,in de k?.st 1igt. 

P.J. 
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LE N S 1 

·: Vrijdag 
Zaterdag 
Zonç.ag 
Maandog 
.Dinsdag 

Z A K .A.. G E N DA, , .... _ . · .. ~ . 
27 Juni: Lens 3 - Lens· 4 (des avonds om 7.30 uur) 

. 28 Juni: Lens rust, maar nièt de Juco, · 
29 Junis Sportdag voor dé Lensjuniores •. 

.. 30 Juni; Club b:i.j Alsem, . 
l Juli: Bestuursvergadering bij Dhr,J,v,,V:enrooy, 

... · .. Harderwijkstraat 160, ·. . · -
;.. E.'!~1!:!:9'~..l.:..!illi; AanvD;~.l!:~ni~_Y.!!?.!:_fi_ê!:~ores~ •..:.,. __ 
. V A N ·D E P:fl P:f:

0 
., 

-~ondag 29 Juni a.s. i,taat in het"teken van ons groot .Junio
. rah-toürnooi. iïij · zouden deze Zondag ook kunnen noemen; die 
.. van d!, grote""tegenstellingen. •Op ·de eerste plaats zal het op
kol!\ende geslacht zijn uiterste best doen~ bij de diverse 
wedstrijdonderdelen het hoogste aantal ·punten te behalen,in 

·' de hoop• daará.oÓr bij Il.et eindklassement één• der eerste plaat
sen te bezetten; Daa=ast echtElr .zullen onze veteranen,die, 

~-ééns de trots van Lens,. node de ·:.,racti'jk er can moesten ge-
. :ven;· tonen, de;(; ondanks het klimmen der jaren ën het vcrlie-

zen of verkleuren hunner naren; liun harten jong bleven. 
_Zij zullen ,verjong het vèld betreden en een partijtje ·voet- " 
'bal weggeven; waarac.n vooral de jnsiders ~ullen·Slllullèn. · · 

. · Sch,ërpe tegenstelling dus tussen 'jong en oud, de opgo,ande en 
"dolende lijn. 
Óok liij de toéschouwe:rs zullen wij tegenstelliiigen kunnen 

'·ontdekken, enerzi:jd;:i pope·n wij alle ouders van onze junioren 
en pupillen te ontvangen. Voor velen zal dit de e·erste ken

.. nismaking zijn •. , Daarnaast zullen onze oudere leden graag 

. de schone gelegenheid aangrijpen, wèer eens· fijn "onder· ons" 
-•een gezellige middag in het Zuià.erpark• door te brengen. Te
''genestelling weer:, oude en -nieuwe 'relaties~ · 

Dit zal echter de'sféer niet nadelig beïnvloeden. Ieder, 
jong en oud, nièu~ en doorgefourneerd 'Lens-vriend, nllE,>n zul
len zich werkelijk thuis.voelen. , 
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Een voorname factor dnorvoar is:·™ massale· opkomst. Dan kom~ 
de-stemming er in en oordt deze middag.een succes. Ieder heeft 
het in eigen h..-i.nd en knn nnn de vervulling-. van q.èze voarvtaa:r
de''medewerkeri. U hield de ·da.turn. tQc.h vrij.? J?e.~,ii.ke:i:to.nte-van
scrilient dezes is die dil.&'. jo.rig! Op ge·vno.r n:f ui.t ·hadr testa
ment geschrapt te vrorden, zal hij echterZóndng á.s. op het 
Lens-home annwÉizig zijn. : . ·.. . . . . .. . · . . . • 
Wij rekenen vast. ook; op. _u· en , ••• , ; • intr~ducti:e •j;s'"gzarne" 
toegestn~.- ·, · · . _ .... p' p• 

• • r • j • ' • • • e- e •. --~------------------7--~-----~~----~---------------------
29 · J U N I:. . •. . _ 
Een bekende datum, vindt U niet? Het is de FEESTDAG. van de 
H.Apostelen PETRUS en PAT<':.US, die onversaagde strijders voor 

' ·o.L,Heer. Patroonfeest voor PP:T en PIETER en·PETER en PAUL· •• . . ,. r . . 
· · ••••• en sinds kórt voor de .PE-PE. · · · · , 

Het is ook. de yerjnnrdug van PRINS BERNARD, welke wij met prin
ses JULIANA en de prinsesj~s hnrtelijk'meevieren; 
!.fa= 29 JUNI is, dit jo.o.r ook ·een grote do.g yoor het sterke--. · 
jonge volkje -vo:ri Lenig en Snel en dus ook een GROTE DAG,.voor. 
de HELE CLUB. J.!eer nog dzl;l andere jo.ren hebben wi:j .er ons .. · 
thans toe gezet om dit sportgebeuren succesvol te doen verio
pen. Midden tussen twee voetbalseizoenen gehouden, dienen wij. 
de komende SPORTDAG te zien o.ls een•n:fscheid v= onze oudere 
juniÖres nan de jeugd.afdeling en als een blijde entré~ van het 
pippjonge goedje, do.t nog pas kort geléden begon zijn vleugels 
uit te slaan" En tussen deze TWEE uitersten in z:ien ..-r.ij de 
grote màssa spelers uit b - c .:. d - e, die over de eerste groei;_ 

, . stuipjes h.een zijn en in weldadige 'wasdom uitgroeien tot· ook 
zij de tóp hebben bereikt om vervolgens in de.KLASSE vpn de 
seniores te worden .opgenomen. · .. . 
Het- begon in 1940, Door het oorlogsgeweld verjncgd van Oeken
burg lmq_den wij bij QU;rcK STEPS een gastvrij ·onderdak gevon
den, Danrdoór was het oon de Nijke:r:klaan, do.t op 11 .{l.ugustus · 
onz~· jonge athleten - het wo.ren er slechta.38' - elkanr voor 
het eerst bekampten; En in de 'volge:ri.di:r"jaren verscheen een 
:telkens groter .-,,mtal. de.elneme:rs = de start tot. 75 toe op 
2 JULI ;l.944, de datum van-_onze vijfde sportdil.g. Z01).ER 1945 wo.s 
voor ·spo:L"i(minder geschikt; sleéhts. onze ka.aki:,pieren wei-den · 
geoefend in het KAJ.KETEN. Overigens· voeiden m.j° on:, als_· een · 
slappe .:vaa -!;doek. 1!n.o.r in het· vo1gàná. •jaar werden weer pre sta- . 
tieè geleverd, die , genoemd mochten worden, _.. · '· · i. · , 

• En hoe za1 het a •. s. Zondag warden? ...... ' . 
. . . ,.. / ·, .. 
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Wij vervmohten 'een· GROTER Q.antal :déelnemera d= in het RECORDJ.A.I\.R 1944" Wij yer,vachten Óok· veel, veel 'llleer bezoekers. · . Mooie prijzen zullen voor .. de geleverde; prestatie .. !)en passen~· " de beloning'vo=en. En de tmditi~~ele trnctatie blijft niet 7 achterwege. De nummers zijn zodonig gekozen; 'dat zelfs de .: !lleest strijdlustige . volop, Ï5élegenheid • heeft om zijn vechters-moed bot . te vieren. ' ··~ - · ' · · 
J'.•-• hèt ziet er naar uit,: dat het zeven'äe LENSJUNIORESSPORTFEEST beter zal siagen.·dan ooit. Er ia slechts één maart'je bij: WAT SEINT DE BILT? . . 

~ .. ' ~ . ~ ---------•··----·----... -. ---~---:----.----------------------... --NU EERS'T EEN VRAAG: ., Wie komen als deelnemers in aanmerking? Wel, luistert eens. We hebben de: jongelui in 2 groeJ;)8n verdeeld, n.1.. A• en B. 
Tot A behoren: . . . ; , :. 
1. alle spelers .en reservés vroi Lens a, dus· Óok degenen,die 

gedurende de loatate weken aah'de 'seniores waren "UITGE-
LEEND",. o._a. R.Becker en \'f .Kervel.. , · 

2. alle spelers en reserves van· 1.ens:b en Lehs c. 
·-. Groep Ais genummerd van ·1.- 60,· 
Tot B behonen: , ~ 

. . 

1. ~ spelers en reserves v~ Lens d en Lens e, dus ook zij, die dit jaar niet,aán de competitie hebben 'deelgenomen. 
2. alle pupillen. ' . , · ' · '' 

Ur'öëp Bis genummerd van 101 - 170. . 
,De nieuwel.ingen. die niet ,veten of zij tot een van de genoemde groepen behoren,worden vanzelf'sprekend ook verwacht en " zullen volgens hun lee_ftijd vrordén îngedeE!ld bij A Öf _B. : 

' N U . N à G E E N V R A A G . V/lN BELANG. 
In weîke. kleding kom je aan, de start'? .. 
In elk geval in sportkleding ë~. n~' wel zoveel mogeli,ik' in ons officiële- Blauw en Wit, In andère kleuren·wordt· je echter niet geweerd. Maar maak het 'nièt "te 'bont". Moeten wij er nog aan toevoegen dat op een SPO~EST slechts SCHONE kla:
ding past? En let er weJ. op, dat uitsluitend· voetbalschoenen , zijn toegestaan. Dus ge.en .gymschoenen, .spikes, burgerlaarzen of klompen! ! En zonder schoeisel ià dèelname evenmin toege-,atao.n.. . . ,. . t_ ~ , _i;.. · .. '." : . . . :+ 
Het begint al een lal3g :verhaal te. worden, maar t.och moeten _ 
de KAMPVECHTERS nog meer ":'t:!:f!.en, iets van cardinaal belang:. 
\'fE BEGINNEN n.l. OM HALF' EEN •. Daartoe is het noodzakelijk , dat alle deelnemers zich TUSSEN ID.LF TWAALF EN TWAALF UUR 

0 

' 
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MELDEN in de consumptietent. Hier ont:v.ongen zij een kaart met 
een nummer,. die door ons op hun shirt ,wordt vastgemaakt en 
gedurende-de hele middag niet mag worden verloren~ WIE ZICH 
VÓÓR 12 UUR NIET MELDT. komt niet in aanmerking, En wie zo 
dom is zijn nummer te· verliezen, :wordt op stal ge~et,.,. • · _ 
Het zal er om gaan, jongens, bij de verschillende nummers zo·. 
goed .mogelijk voor"de dag te-komen, want de punten, in de di
verse Krunpppelen behaald, worden samenge teld en bepalen ie
ders ploots in het totaal-klassement. En volgens deze telling 
worden de prijzen toegekend. Al loop je dus als een HAAS of,. 
als een HAASJE, - of als Haasjes,- dan lom je toch nog door 
anderen overvleugeld \Vorden. , 
EN NU HET PROGRAMMA. Men ·w11. immers graag tijdig weten aan 
welke eisen • moet voldaan worden, Welnu, leest zelf! ' 

GROEP A. GROEP B, 
12,30 uur·. 1. voorronde hardlopen l. Balgooien 

:!: 3,00 uur 

(80 m.)2. Hoogspringen· 
2. Vèrspringen 3, Voorronde hardlopen 
3; Doelschieten · , (60 m.) 
4. ½ finale hardlopen 4. Blokjes rapen 

PAUZE • . 
.--- (wam-onder vete~anen

' 5. hoogspringen 
6, baldribbelen - · 
7~ finale hardlopen 

wedstrijd). 
5, ½ finale hardlopen 
6. Vèrspringen 
7. finale hardlopen· 

MEN ZIET: er is weer va.n:alles wat en juist deze gemengde 
schotel zal in staat zijn de deelnemers en het publiek naar 
hartelust te doen smullen. 

Laten wij ~og Snige nuttige notities maketi: 
1. Bij hardlopen worden de tijden genoteerd, 
2; Bij hoogspringen na 1,15 m. a.fvalsysteen t.e.in. 1,35 m.: 
· :·· "van ·af 1.40 m. mag men 2 keer opnieuw springen. Dit geldt 

· ook voor groep A. Voor groep B trekke men van genoemde ma-
ten 15. cm. af. ·, . 

~ . . ' . . 
3, In de pauze kan elke deelnemer aan het buffet "zijn deel 

halen"·• · · •, 
4. Sportmedici hebben zich bêreid verklaard na afloop van de " 

veteranenwedstrijd KUNSTlláTIGE ADEM,l!ALING TOE te passen 
(alleen op verzoek0. - . · · · · 

- 5• Als ieder meewerkt, loopt het programma vlot áf. 
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~ . ' ~ -• . , . . 6. Een goede raad: men neme v.an: huis een KUCH:E mee, 

7, De' algemene technische l·eiding'èerust•bij de heer·J:, vàn'.. 
Lie.mpt; De leiders van gro,ei? Á~zijn de heren:\T-,T!álsteyn sr. 
en J. van Was~em, .. die· van Gróep B de he:ren w. Visser Sr,, · "" A,Speelmans Sr, en J.Goèmans.- -i.· :. • •· • : , ·• . • •· · . · 0 

8. In lokaal• l yerkl;eden ·z"ich de'.veteranen '!ln de :rÎ~_•13 ~-15;. : 
· in loknal, .. 2 de i;i_g 's 16-50; in lokaal 3 de np I s 101-130 èII, : in lokanJ: 4 de no'·s 131-:170,· '· . , • · ·· · · · · · 

9, Kapelaan D,Buià~ - de geestelijk'e adviseur ·zal op, e~n ge:-:· 
· scliikt moinep.t de. aanwezigen toeár>reken. · .. , , 

10,Als de scheidsrechter in de ,vedstrijd.van de ruine,treedt · 
oiize.·,oucl.;-internationaal, de· he!!r Jac,v.d;Kle;l._j op~ ' . • ~ 1· . . 

Een lang verhaal, zo· s~hreveA wij_ boven re~ds. Ja, dat is het 
ge,rorderi, En toch moet er,nog·wat aan_ wor9-en toegevoegd. Het · 
bestuur ·stelde n,l. een mooie beker beschikbaar. om er de nao.ni 
in te laten graveren van diegene· uit ,groep' A,. die. het hoogste 
aantal punten weet te· verrreryen, En voor B tustten de heren 
van· de Juco in de beurs om ook voor· de primus uit deze groep 

·een zelfde beloning, mogelijk te1 maken, Ook'van andere zijde 
werden ·ons reeds prijzen van allerlei aard toegezegd. Zater
dagmiddag a. s, is er volop gelegenheid om in ens clubhuis • 
aan de Pé-Pé of· dè Juco prijzen te overhandigen. . , 
Wij besluiten met een'laat.ste serieuze opwekking ann all:en, · 
die dit lezen: Hèlpt mede. ieder ·op zijn ,rijze, onS zevende 
LENSJIDTI0RESSP0RTFEEST te doen SL.i1GEIH •r l~iJ,lll~Ill!. de' · . : .. 

· · organiserende commissies 
. , _ . , P. JÛFFERMANS, . . --------------------------.--------------------. . 

U I T N 0 D I .G I N G .A A N. D: îi: . L E N S R U I N E, 
In het kader van de_ Sportdag voor·onze.Juniores beslóot de. 
Eco op uitnodiging vc.n de organiserende commissies. d!;l oude· 
getrouwe garde ·op te roepen tot het spelen van een onderlin-.. 
ge wédstrijd,·n.e;uitverkorènen zïjn;-de vier. gebroeders Hoef.:.· 
nagel, de·4 gebroeders Janssen, de 2'gebroedèrs :8011:t;je, de 2 ... · 
gebroeders van' Egmond, J. v .LiffiI!pt, J_.D,osmm;, P~l'eÎlekoorn, . 
Ph.de lfeer; ,J,1.facco, G.Visser·, W,v,\1esting, C"Jia:ttink,Hr.van 

_ Rom,. Sr,.,o.v.d,Lae.n,- C.v.Keinpen, .r;Goem.ans, H.v.d,:Boogaard, · 
H.Jaco'!.i, ,Hr..,·Jagerman, Hr. Pauwels, .c.Ves;t;er, P.Juffefmani:i, · 
A,Nijland, Jac~- -v~d:. KJ;ey (scheidsrechter). . . . . . 
Seniores, jullie·· kbinèn imméxs toèh na= het· feèst ! Neemt ~
je spullen mee om er ·a:e oudjes. :i,n te steken. Doen jullie het? 

, 'EC~ 



, 
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Onde_rstaande rubriek is ingezonde];!,• c::._ de redactie :wast haar _ 
hand.en in onschuld. Red •. ! · ' · ;.. · ,, , 

' ' 
WIST · U •••• : ••• - ,. ~ "'" 
dat The-Godfried-Boys de laatste maanden vèrschillende keren 

bij Lens I langs de lijn stonden om. de; schone kunst nf"te 
kijken? Resultaat •••• , • zie Lensrevue d.d~, 17 J,uhl.. -
dat de heér Juffermans patent· aanv:r:oeg op een anti-zonnesteek-

' middel? Gratis instructie elke avond tussen 23·en ~4 uur 
(niet v:r:oeger, wsnt dan krijgt U geen gehoor)' aan zijn adres. 
Ook niet mm· s

0

chool, want onder school is er geen spreekuur. : 
Zakdoek met vier knopen meebrengen. Des Woensdagsmiddags Óp • 
het Lensterrein dl)monstratie bij het "vinnigh Sfraelen van de 
Sonn" ! Zeer chiu ! · ✓ • ·· ✓ -. • 

dat gen~emde heer er· niet tegenop zi~t bij zijn collegà I s e~n .. 
woordenboek te lenen, het onder zijn beheer te houden.en nog 
moed genoeg heeft toch.weer een dito exemplaar te lenen?(Iets 
voor 24 Mei 1948?) 
dat schrijver dezes nu de woede v~ de anders zo zachtaardige 

man v:r:l)est, ter oorzake van welkB de jeugd van 1960 behal- _ 
ve de Franse en Spa.anse_-:furie's, die al zo lang geleden zijn~ 
als derde de Juffermans .. ' Furie van 1947 zal moeten me-
moriserei'i? 
l'hschri:ft van ons1 Zouden; ·gezien de reactie, de geruchten J.n 
de vorige revue opgénomen omtrent een zeker tóurelftàl niet 
l!li'heel en al ve.n alle grond ontbloot· zijn? -Ons dunkt:· Hij,vrie 

• de _schoen paste, trok hem inderdaad aan! Red, :_ .. "' ·,,_ 
,, • 1 _,.. ............ _-'-'-----.. - -- - '--, .... -. ,., .. ----.-~---

V ARIA. 
' -

D=, moesten we vernemen,, à.at Miel van Hirtum een· arm 1:Îrak( ' 
. nog :wel op 2 plae.tsen. De patient is inmiddels weer nagenoeg 
gerezen, l:lie je wel, dat· s·toeien met. je grote broer_ veel ge:
vaarlijker is dan voetballen? He't beste, Miel ! Kom· je a.s. : 
Zondag .o.9k? _____________ · ________ -----------------~-

ZEE!.UINSSPROOKJE0Vlilr0EIGEN WATEREN. • .è., • 

Er was ee:(ls een hl-.riJ:J,g,die lustig rondzwom :i,n de L~nszee. In 
'àez~ .zee'•.opere~rde' een v:;sser,jong en blond,onde:c"~oezt~ht ·va:(!. 
zijn Schipper,tervrijl Va.der Visser _met welgev~.llen za.g,hoe zijn " 
zoon de netten ui twierp·.En op het achterschip ontV7ll-ard(ál men dè 
Admiro.o.1;met- wakker. oog de verrichtingen van zijn zeevolk gàde- ' 
slao.~d. . . . • -
Maar de Hqring werd niet gevangen. (Lens E - Lens Comb.) 
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LE NS' 
Donderdag 
Vrijdag 

· _Zaterdag 

Maandag 
. 

Maandag 

ZAKA'_G.ÈNDA:· . 
3- Juli: - Aanvang training Seniores. ,, _ 
4 Juli: Lens ve;eranen -·Haagse Scheidsrechters. 

· 5 Juli-: . Wie lust heeft,· komt een balletje trap-
pen'.. .· .. 

· 7 ,Juli: __ . Cluli bij Alsem; bij grote hitte in de_ 
tuin. - _ 

14 Juli: Bridge-drive tüssen Lens en Swift. 
- . ' . . ---------------------,----------------------VETERANEN. 

A.s, Vrijdag om 7 uur k:Ómen de l!aagse Scheidsreèhters _ weer 
Öij ons op bezoek, Zondag- 1,1. zijn dèze heren er in geslaagd, ... , . -1 het scheidsrechterstouril.ooi te winnen~ het-geen ons na de vo-
rige ontmoeting niet ve:rbaa_st, Ifa (;.'..an wij trachten de tri
omphators de voet dwars tè zetten. ne Eco stelde de v~lgende 
ploeg samen: , · · c.v.d,Laan 

L.Hoefnagel 
-P. Juffermans J ,Hoef'llagel 

J 0 Janssen R.Roode=ijQ H. Janssen 

Th_-Janssen -
J ,Bontje 

·J.Goemans H.Jacobi 
En in'de reserve staan: .L.Te Mey.,Ph,de Heer,,:ii:;v,Rijn,, 
C,v.Egljlond. ,P.Pe~lek_oorp.. •.· . · , , : 
P,S, Mag de ploeg weer op b~langstelling rekenen? En op aan-
vulling van de voetbalkoffer? · , i · · ' ' . ' . . . ----------~-~--------------------~---~---------------. VAR IA. . . ' ~ . ' Van Kees Visser lazen wë een uitvoerig r~laas ov~r zijn reis 

.naar en zijn verbliJf in In~ië, Conclusie: hij maakt het· er 
best. 

1 • ' ' ' En Kees Zuiderwijk deed zijn belofte gestand en stuurde ons 
"" ergens op de oceanen - éen vriendelijke groet. ' 
Henk E:ops · deel.de ons mede, dat zijn zus, ·o:nz~ dónatrice· Nelly, 

' ' 

.. ,.... - ....... - ' 
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K_ops, voor onbepaald.e 'tijd in h,e.t- R.K.Zi:3kenhuis, ie opgenome;n, 
zaal 50. Wij wensen de -patiente een spoedig herstel toe. ~--:-----------------"'T'--:.:..-----------~--------------__._--~ 
29 JUNI . 1947. ··. . . . • . 
In onze vorige Lensrevue moesten w.e ons bepalen tot het uit
spreken van de verwachting, dat ons. zevende Lensjunioressport· 

' fees-t · e1;1n succes zou worden; nu echter weten wij het en zijn 
we van.dankbaarheid vervuld, omdat .aan de Symphonie der Spe-. 
len - om met Anton Walhain te spreken - wèderom een schoon 
accoord is toegevoegd. Als genoemde heer bij ons 40-jarig be
staan -wederom voo:.:' onze ciub de pen zal hantereh, mag hij ze
ker de roemruchte datum aan,de Kop van dit artikel niet ver-

. gaten te memoreren. Tot die tijd. kan hij er over peinzen. 
·Het is een feest gewordên zoals in Lens een feest past, n.l. 
een. feest zonder wanklan,ken. Nu het achter ~e rug is, mogen· 
wij getuigen ~.eer· tevreden te zijn. Dit op d.e · eerste plaats, 
omdat wij er in gesiaagd zijn aan onze jongens een prettige 

· dag te be;:;:,;rgan, Want bij navraag onder de gelederen van het 
jonge volkjè is· ons· duidelijk gebleken, dat het zich heeft ge• 
amuseerd. Ongevraagd wex·d ons medegedeeld, dat zij nog .nooit 
zulk een fijne dag hadden genoten, Ia dit alleen al niet een 
belon;i.ng vqor de m.oeite en de tijd, · die voor hèt welslagen 
van het feest zijn geofferd• 

· 'Maar ook de veteranen, die het stoute stuk waagda'n de benen 
weer eens te rekken, hepben geen spijt van de verjongings
kuur en het zou ons niet verwonderen, indien binnenkort een 

· :ceprise van deze_ ontmçie.:J;ing van de oudsten des volks_ tegemoet 
kan worden gezien;· Da~ Rustenburgs bakker een groot vakman is, 
weten ai zijn klantenJ nu wist hij bovendien de harten van · 
sportlievend jong''Lens te veroveren. En de capriolen van Van 
Liempt riepen herillneringen op' aan ei;,n reeds lang verleden 
·t_ijd, waar mémoires over te schrijven zijn. . . 
Het publiek:, dat de'K8lllpplaatsen omringde, ,gaf op menig ogen
blik blijken van instemming met, het gebodene •. Voor verschil
•-lende 9uders was het de ee.rste keer, dat zij hun jongens op 

. het sportterrein liezig zagen. Zij weten .nu aan welke omgeving 
zij hun zo.on hebben toevertrouwd en wij vleien ons .met de 
stille hoop, dat de kennismaking tot een blijvende relatie 
zal leiden, zoals dit het geval is m!)t de. Heer en Mevrouw 
Th,Janssen Sr., die reeds bijna 25 jaar tot onze trouwe bezoe• 
ker·s behoren, Zij begrijpen, dat "Trou moet blijcken", 
Naar schatting IJebben van ~5 .. à 40 juniq:;-es en pupillen de ou_-: 

'' 
' .. 



' 
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• dérs gevolg gegeven aan op:1;e · speciaal tot hen gerichte invi..; 
ta.tie, een verheugende vooruitgang bij verleden ja.ar verge-

. leken. Ma.ar ook op· dit punt zijn we nooit voldaan, hoogs·tens 
· slechts tevreden. Op het,._jaarlijkse spo:c.tféest .alle ouders 
aanwezig, dat is onze leus.! . . . , . . · 

. ~ ,• . 
Ter1tl,jl we. hier ons verslag zitten te maken, aan een rustig 
tafeltje. in een stil hoekje van ons clublokaal, komen voor en 

'na.d~ verschillende momenten van de sportdag nog weer eens 
:v:oor onze geest •. En telkens zijn het beelden mét .een blij-
d.e achtergrond. Ja,, zelf 'a Zaterdags; de dag van de laatste 

. voorbereiding, was er vrolijkheid bij het kruien van duinzand 
· · '. :.. ,2 m3 - over het kolenpad naar de springbak •. En de werkers 

dachten er niet aan "het vinnigh straelen van de Sonn te · 
·ontschuilen in het bossehage". Zelfs de zakdoek met vier kno
pen werd niet gédemons-tmerd,. 1fen werkte, én mén bléef werken 
tot alles 'klaar was. . ." 
Een and,er beeld: alîe juniores en pupillen .sa.mengeklont voor 
een ·groepsfoto. Wat .een heerlijk gezicht: •78 j_ongens, veel 
blauw, veel wit, veel blijheid, veel onschuld, Jammer, dat de 
foto eigenlijk niet vee·l meer dan,-éen arpizalig' plaatje zal 

.zijn, waaraan het leven en de werkèlijkheid ontbreekt. Geluk-
. kig blijft er de herinnering aan dit mooie moment. · · ' . 
• Kapelaan Buis ziet oud. en· jong rond 'zich geschaard om woor
den van opwekking te horen toch vooràl trouw te blijven aan 
Lens. 1 

:\ 
1 

• 

In lokaa.l I zitten reed:s enige oudjès-.toebereidselén te··meken 
'tot de komende strijd,Daar komt er een van de rQden binnen: 
Goede middag, ik lleb mijn kousen mee'genomen~ Wie helpt me 

, aan de rest?" Een ander heeft zijn baddoek bij zich; het ove- . 
. rige hing nóg in de lucht, ·maar !).et.Imam er, · · · 
· Dan dé etrijdlust van de jongens. Ieder nUJ!!lller met aparte 

eisen •. En alles zonder voorbereiding. Nog veel van onze 'jon- · 
gens' zijn te stijf en nem-en bij lopen en springen een on~uis-

, . te stand aan. Het d~lschieten gaf meer tienen en achten ·dan 
verleden jaa:i;-, maar ook hier is• nog ruimte tot verdere ont- ·. 
wikkeling. Het totaal beeld' was· niet ongunstig en bepaald op,
vallend was het onberispeli·jk gedrag van onze jeugd, Hier
over mo .. b:ten w'ij meermàlen. een compliment incàsseren, wat wlj 
niet. onvermeld willen laten. Het was àfl 
Dat. tenalptte Jan van Luxemburg evenals vel'le~èn jaar ng l 

· bleef in groep A en Jaap Admiz,a.al in groep B,. mag o·ok wel e
ven worden geboekatáafd, Dat dé .nR~a 2,3,4,enz, hun sportmak-
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kers deze eer best gunden, bewijst hun sportieve geest. , 
Over de vettiohte prestaties komen we nog wel eens te· spreken, 
We beslui:ten.,tha.ns met een woord van ·oprec_hte dank a.an allen, 

· die ons_-zevende Junioressportfeest t·ot een -succes maakt~n•p.;J, 
2 - . - ~-- '"'.:. 

VAN 0 V E .R ZE E. · 
Aan een_ lange. b;ri ef van Ap Hoppenbrouwer ontlenen we= . :, . 

. ,. Ook hartelijk dank voor de clubbladen 33 en 34,die ik ontving, 
. :~ Verdraa\d aai-a.ig er de brief in. te vinden,die ik U schreef.Ik 

heb de Lensre-vues twee keer.doorgèlezen en vond het echt ·gezel
·j,· lig vele bekende namen tegen te komen. Voetballen, ja, dat •doen, 

¼i nog steeds.Als ik hoor,dat ik in de week moet voetballen, 
•' , dan zit' ik er alle voorafgaande dagen op te vlassen.Ach,ik •moe 

niet aan mijn juniortijd' terugdenken.Die mooie tijd op Ockenburgh 
Een pracht tijd! Ja,ik zou die jaren nog wel eens over willen 

,. doen.Maar dat gaat niet .Natull;Z'lijk is het mijn wens vo,or Lens ui 
., te konien,als ik repatrieer.Ik ben nog vol goede moed en. train 

dikwijls. . 
Ik hoop,dat Lens ook bij de juniore~ veel kampioenschappen mag 
veroveren. 

, ... ~ .. A.H. 

Piet Hoppenb:;-ouwers meldt;·•·•.,.; •••••• ben ;ik twee dagen na 
aankomst van ·.mijn· vrouw hier getrouwd in de Kerk. Er was een 
mooie gezongen Mis met drie heren.· 
Mijn vrouw mocht 1 s Zaterdagamiddags eerst om half vier van :. , 

, .. , boord. Vrièh:à.en van hier met hun vrouwen wisten haar over te 
halen dat·w~j van de boot ineens ·doo~ zouden gaan ria.ar het 

; • sportveld,. want om half vijf moest ik voetballen: Ik had· wel
iswaar afgeschreven, maar zij :had een paar nieuwe trappers
voor .. mij meegebracht, en dus togen wij naar het terrein.O;f ik 
ook eén spo;i:-tieve_ yrouw heb !, ' · 

. P.~ -------------------~----------------------------------
D E ' L E "N S Jl I E L I O T H E E K. 
Onder Ng_ 80 kunt U noteren het boek van Próf.Dr.;J,G,Sleeswijk: 
· Sportief maar met verstand. '!Dit boek ±s geschreven veier ·ai len 

• ·die de fi>Ort een goed hart toedragen en zicl:i irs1n haar betéken:ts 
in onze samenleving ernstig rekenschap willen geven, "zo zegt 
de schrijver 'in de inleiding van zijn werk,dat. alleen voor• de 
leiders .bedoeld is • 

.. , ·ne liefhebbers yan tennis in ons midden kunnen hun hart öpha
len"Ol.l.Ili iès?hreven teIU).ispor\retten •dat _door M,Adriani Engels 
werd samengesteld en door ons onder Ng 81 in de bibliotheek 
,verd geplaatst.· ·' 

• 
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' 
tot het 

'• ' 

. U :t -T N O D I G •I N G 
bijwonen van de Algemene Jaarvergadering 

op ·vrijdag· 18 Juli a, S ~ ·' 
' . 

. ' des avonds te 7,30 uur . , ,.~ 

, -· ;i.n de bovenzaal • 'van · 
• f 

!:AFÉ EMMA, REGENTESSEPIEIN 22, 
. 

' . 
. , Iedere 'Senior is verplicht deze jaè,ryergafl.ering bij te wonen, 
·• :Bij ·afwezigheid zonder voorkènnis wordt men beboet met· 2S et • 
... volgell!l · het H,R, · · , ' ' 
. Welkom zijn alle donateurs· en de juniores,die 17 j~ gewor-: 

den zijh. · ' . • 
~ . ~~-.-
•. A G E H D A: . ,~ 
. 1, Opening •.. ' . , 
· 2. lTotulen jaarvergadering 1946;· ., · 
~.,, Ingekomen stuj!:ken en mededelingen • 

, i· 

. 4, Jaarverslagen,.. . . , . 

' 

·· · 5, :Bestuursverkiezing. Pe.riodiek treden a:f•, de heren A,v/d Kley 
J,J.van, Luxemburg Sr, ,en. J,,van Venrooy, Deze -heren·'stel• 
len .zich allen herkiesbaàr, ·,. · . . · . · . 
Bovendien treden. af -. en zi;jn .. niet ·herkiesbaar·-· de· héren 
Jao.v/d· Kley (Voorzi tt~r) ,W~vàn Boheemen en H,Kóps, . 

. , 

... , ... ., 
. Het bestuur stelt voor als oali.didaten. de. heren W,Praalder 
(als voor¼i~ter), H,Ho~es. · 0 

6.' Verkiézing Commissies, (E.-oo, • Ju-co~ Pé-Pé, Kasoomm.) . 
Candidaten voor Bestuur en Commissies alsmede ·voorstellen 
worden tot uiterl~"lr 16 Juli 1947 ingewao~t _bij het .Secreta-

\ ) . . . 
. riaat, Gaslaan 54, . , · · . ·• · .· · 

,~, 7. Eventuele voorstellen, · . ,_. ' /', 

8, Rondv:ra.a.g, 
À,. 9, Sluiting, .. , . ··-.-------~----------·~----...... ..;..;. __ ._.:.__· ____ .,,~ . 

·, 



::_g2g_::_ ________________ ~----------------
L E N S I Z A K A G E N D A. 
Donderdag 10 Juli: 8 uhr. Beatuursvergad.8ring ten hirl.ze 

van··de heer A.v.d.Kley,Gaèlaan 54. 
· Donderdag 10 Juli: De Seniores trainen. . 

Zaterdag 12 Juli: , Lens E - Lena. Coinbi_natie. 
Maandag · 14 Juli: Als steeds Club, 
Vrijdag 18 Juli: · Algemene Ledenvergadering. 
Maandag. 21 Juli:' Bridge-drive Lens :... Swift. 
Zondag 27 ;rulis "Heel Lens naar :Duinr/!ll-. 
Zondag 3 Aug,j Senioressportdag.• 

. . 

·---------------------·---·--------------
D-E TRAINING, \ · 
Donderdag j,l. ·was de eerste trainingsavond voor de senio
ren. In tegenstelling met andere jaren waren de spelers te 

· voren niet extra bewerkt. De ervaring leerde in,nners, dat dit 
toch weinig tot het ,succes bijdroeg. De totaal opkomst was 
17 man, voor de ee;rste'keer niet Ol!lbevred_igend."De verdeling, 
gerekend naar de elftallen 1waarin de spelers dit juist be
eindigde seizoen uitkwamen, was het minder, De twee·hoogsta , 
elftallen leverden n.l. i deelnemers. De heren hepben zeker 
een opfrissing van hun technisch k:u,nµen niet nodig! 
Ik weet echter wel zeker,· dat de 17 deelnemers van Donder
dag-gelijk tot propagandisten zijn uitgegroeid, René Roemers, 
die zich op ons verzoek met de · training belast, doet hei; op 
een weldadig frisse en ·systematische ma.nier, waardoor hij de 
trainers van de laatste jaren minstens evenaart, voor miJn 
gevoel zelfs overtreft, ·. 
Met de prettige assistentie van Jan Goe=ns ging het Donder
dagavond vsm een leien dakje, In het partijtje tot besluit 
was aardig snel'spel te ·zien en geregeld' schalde dè stpm van 
René over het veld om fouten te herstellen,'maar ook om goe
de staaltjes spel te belonen, Donderdag a.s. verwachten we 
eeri groter bezoek, ,ook - misschien wel juist - van de hoge
re elftallen.· Het begin is '·7 uur,· Komt dua niet 'zonder nood'"'.' 

~~::_:~::::: ____________ ;.._~-~---_:_ ______ {~!~~QOY~--
V ARIA, 
De· heer en Mevr. Ja.c •. v.d.Kleij - van Wees berichtten ons de 

· geboort.e van een zoo11t Gerard geheten,, Dé ouders, de ·zusjès 
en Hana bieden wij onze gelukwens _aan. Wordt .. Gerard een ., . 
liriks-,rechts• of tweebenig voetballer?' Het blauw-wit zal 
hem staan! . ·c , 
Mogen wij.bij deze gelegenheid nog eens ons verzoek herhalen 
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voor ,ern:. gebed tot spoeaig herstel van )1!evrouw Val), dèr ~leij? 

Bep Boortman vraagt w~r 'de brie;en ui1t de Le~skring blijven? 
Hij vertelt, dat hij en>zijn ko~uiten een vo~tbal,wedstrijd 
reeds na 6 minuten moestel). staken wegens een ,1;,ijenple.ag,Dµi
zenden zwermden over•het terrein.Hele ~rossen hingen aan de·. 
doelpalen. In letterlijke zin sloegen de jongens· op de vlucht. 
Wie noteert zijn ad;ros? , Sold,A. ~ ,Boorlmon, N2 171122OO3, 16 
Comp, A.,A.T. Veldpostkantoor Palembang, ·.·:, ·. . · . 

Op 29 .JU?li is op een of andere·Vlijze•de portefeui+,le van 
Arthur Zaal zoek geraákt, met als inhoud enig geld en papie
ren,Wearscrujnlijk is het voorwe;rp in de-buurt.~an de spring
bak Ûit de pantalon geraakt~ Wie kon :j,nliohtingen verschaf
fen? · · · · · 1 · ' · · ·• .. 
Joost Bon stuurd'e ons uit zljn· Brazil-ië w~er een longe br:Î.~f, 

• waarin hij o.a •. vertelt ,dat in zijl?, Brazili!!ànse Geschiedenis
boek niet minder dan 213 bladzijden gewijd zijn ao.n. de invallen 
der Nederlanders in, de 17e · eeuv.-.Die. hebben dus nog äl enige. 
indruk gemaakt, Yooral in Baia merkt men nog duidelijk de .Ne-

. · derlandse. invloed, · · · 

Op 6 Augustus gaat Mevrouw d; ïled.-Fien van den -ilioo'gÛ=d:_Jans-, " ' , . . . . 
sen te Zuid-Af~ika op de boot om na een jarenlange afwezig-
heid enige maanden bij haar ouders door te brengen, · 

zo· juist ·vernemen Vlij het overlijden van Mevrouw M,J,Roodenrijs
van Leeuwen, de yróuw van ons O'l,ld-lid Bertus Roodenrijs. Zij 
rustte in vrede. Wij betuigen haar man en de'frunilie•onze op-
mh:l:~-f'!~~!!:8-E}.!!IB'~-----;__------~---.:._: ____ '-________ .:_ ____ ..;,.._..;_ . 
A F S C ff R I D. . ~ 

. ' .· • f 
Als iemand vmi de ouu:e trouwe garde de •tijd gekomen acht om 
- misschien door de meedogenloze omstandigheden gedwongen·
heen te gaan uit de leidende kringen van je club,d:m komt'er 
een zekere teleurstelling over je, Maar'als. dit vonniê onver-

. biddÈ!,l:\J'k, is,· heb je slechts te ,.accepteren; je bijt op ;je tan- · 
den en gaat weer verder, want ook d.n de ,club ,moet _arbeid ver-
richt_ ,worden, . · , . • . 
Ma..v. vm·verfoeilijke ondonk z9u ·het getuigen, indien wé in 
zulke gevallen geen wo.ord ven q,ank zouden weten_ voor wat ·de 
scheidende functiona.ri13 heeft gepresteerd, · · ·,, : , 
En nu hebben behalve de heer Ja.o,v,d,Kleij - wiens aftreden 

. ivij r_eeds berichtte~ - ook nog twee ,andere bestuursleden de 
~ens te kennen gegeven hun plcats in te ruimen voor anderen1 

1 ' 



,. ~~ .. =:-c:"".""--:.---·-.,.-··---,-----.,.--... -7----~---,-.,.----,--,.-,,--------,,-·• de heren W.vtin Boheemen en H.Kops. De laatste weet !l,tell;!.g niet voldoende ,tijd voor, Lens te kullnen gevén en ziet zi,;:h · aldus· geiloodza.."lk,t zljn activiteit 'te beperken tot het spelen 
van de wedstrijden. Ofschoon wij gehoopt ho.(lden in· meer ui tge-' ·breide vorm veel plezier van l!',ijn ca:pac.iteiten te mogan:ge-. nieten; dient zijn besluit· te worden gerespecteerd en héeft 
dè'bestuursvergà.dering de hèèr H.Kops zijn congé gegeven onder ,warme de.nk: voor de àan Lens verriphte diensten. 
Maar wat te schrijven• over het heengaan van de heren Jac.v.d. Kleij en W. van Boheemen? • VoÓrop stallen we onze voldoening over, het feit, dat zij be;i.den even oprechte Lensvrienden b;Lij
ven, .als_ vö,,o:i;heen. En ga~rhe geven we toe, dat hun staat van di_,;nst Vfel ac.nleiding geeft om eens op de lauweren te gaan rustén. Anderzijds echter zal juist hun ervarenheid door ons het meest gemist word~n •. Op blz. 13 vnn het jubileumboek . .'treffen, wé de. nae.m vari de scheidende penningmeester reeds· • ·ann bij'l921- 122:-'23;; Vari 1921-'29 zijn Lens' penningen weder-. om aan hem toevèrtroi.nvd•. Van 1929-.131 en van 1933-1936 zwaait hij d~ 1!'.oorz~ttei-shruner~ •En in de periode Dubois, die van '37 · de.teert, Vormt het driemc.nschap Dubois,v.d.Kleij en von Bohee
men zulk een hecht blok, dut het de eeuwen scheen te kunnen .. trotseren•.. . . •.· · , · 
De· heé.r Jaè. v ,d .Kley, die in 2.J26 de opvolger wér.d van onze oprichter en eerste voc,rz:i.tter de heer J1:1c~Hc.ket, bleef drie jcren de ·scepter vóeren, was in 1931 secretaris, nam in '38 t7ederom de• plaats 'achter' de schrijfmachine in tot 1946 en ziet zich nu gedwoilgen zijn tweede voorzittersperiode van slechts · áén jaar te beëindigen; . . . 

· Zi.ednur een korte schets van twee .functionarissen,.,die reeds ruim 25 j!W.r Lenser zijn en gedurende het grootste deel van deze kwart eeuw onze sportvereniging mee hebben geleid" op··de m0est . veriintwoo:i:<deiijke pl~ taan •. Zij deden dit op zulk een . voortreffêlijke wijze,dat "zij de :meest hartelijke dank van hun . medebestµursleden en• vnn de. hele ve:r;eniging ruimschç,ots ver. dienen. _Wat er 'allemaal vo.stzi t aan het bekleden vc.n da' be:"'. 
. lnngrijkste funct;!.es Jn Lens - en boye~taande opsomming is · nog cinvollsdig .:,kunnen a·:ieclits- de "slachtoffers" 'en,h~ , .· hu;!.sgenoten ·.weten. Jc.renla.ng hebben lieide heren op eminente · ~e LeI½i. gediend: tfu -~ntvangen zij onze cL.·mk, onz1, wno.r«;le":-:, 

ring, Qnze ,hulde.:.; , • • , Nc.mens 1tet Bestuur' 
.'>. · • P. JUFFERMANS. · -·~------·~--~---~---------------~ :__ . ..,. ___ ~:....:. __ ~_..,;;._;_· .· .' : ... •.• 

' .. 
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-----------------------~----~------- ,ó... V A N · · D E · P É - P É. : '!Een trip in de omgeving•,· 
Bij onze besprekingen om te komen tot het uit

0

schrjJven van een 
uitstapje kre13g plotseling iemnd uit ons midden een helder 
idee: W=rom zouden we. het zover zoeken?; Instemming V'1Jl alle 
zijden! En zo pratender\i/ijs· groeide er itt onze· verbeelding een 
J:ienstrip,wo,ar oud en. jong aan •mee• kan doen,·geen grote finá.n
ciële lasten vr=.gt en alle kans biedt ·tot een dag vol ont~ 
spanning en j'Ólijt.Wa.arom ·zoude,n we ·het· dit jaar ver zoeken, 
w:ij -Ha,gena:àrs ,met· het onvolprezen Wassenaar aan· de grens? Wij. . " . ,.. "" /' " ' gaan dus naar Duinrell. SollilÏligen V . ..lll U ·kennen dit oord,.maar 
nie.t· àllen,want voor. veie. 'niensen is alleen lekker, wa.t van 
verre gehaald is.De datum is··2f Juli:a,s. ,een Zondag. Wij k:un
nen per tram of per fiets gaan; ieder is hier vrij in.V~rdere 
kosten zijn. er niet aan. verbonden,_de ·entrée-prijs, wordt door · 
ons betanld.Begint U er al "goesting" in te krijgen? Uw lunob, 
verzorgt 1J zelf ,mooi weer Ji'omt yun boven en allenA;eznmen , . 
zorgen we voor een uitstekende Eitemming., :· .... , ·. 
Het is gewenst ,dat ieder die het. p:J,un hee.ft mee te gntin,zich 
schriftelijk of mondeling meldt""bij een van onze ndressen: 
W.Praalqer, Regentesselaan 3ö, Rijswijk • ,J,Ho·etnngél, llerk:us-, 
f!tra.it 55., H,y-,Rijn; Ivieloenstra."1.:t, 59,• ·· , · . ' DE PÉ _ PÉ. ·, ' _______ " ________ ...,_______ ---------~---------------------. 

. S E N l O R E S, 0 P G E L E T ! _ ... ,. . . . 
Wie zich het : enthousiasmè· hs>rinnert ·dat de sportdng van de 
juniores beheerste,zaler'zich. niet over verbl!.zen,dnt er ook 
een Senioressportdag komt,en.wei op Zondag 3 ·Augustus.In de 

.. volgende Len:Srevue' kan meli volledige mecj,edelingén,verwachten. 
Noteert v'nst: 3 Augustus Sportdag! · · 
J U N I O R E S V A N ·E, 

-, ,1 

worden a.s. Zuterdag te 3 uur op ons terr<:lin verwacht en vin
dén daar als hun: tegenstanders''hetzelfde elftal,diit in de · 
erewedstrijd met de Kàmpioenen de· puntjes deelde.Dµs Sc~ippers ,' 

'Adnp.rao:l" e,a. present_; hoi;>r-! 
r: N D E' V E R T E "• ,_ ---,----,--,---,-,.,----· ' . scllemert de trip van .. ons vierde,Op,·17 Augustus gaat dit on-
dernemend elftal per "George• Hoeks" ·naar Pnnningen in Limbur.g 
2!-~~~~~r Vt'Jl_:2E!~_kI2~~~-!~e!ll~~!.-~---, -.. · • . 

1 

fiiLOREN·VOORWSRPE~ . . , 
Wij zljn in de loop der. jaren 110g al .eens.,. ean:gekl;:unpt ,door·. een 
of ander, die zo onfortuinlijlç wns gewe\3st een voorwerp· .Y= 

.enige wa.erde of ,rat.,geld te verliE1ze)n.Dit verliezen in ruime . .. . 



., 
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zin -te nemen, want het lèn.n ook betekenen,, 'da-tl. mèn bes:tol_en .i 
is.Die onbedoèlde overdracht vene bezit vrui· de· een naar de an-:-

. der krui geschieden in huis,op strab.t,in.de t_rD.lll,op_schoÖ_:i, 1 
op het werk,helaas _ook. in ~e .Kerk,en,-waarom dus niet ?P p.et --~ 
sportveld en in het clubhlll.st. . ·. · · . · . · · '. . . ; 
Het is duidelljk, dat· het ·b(ilstuu:r en de leiders .:v!l.n een sport-;
vereniging zich niet aansprakelijk laten stallen voor het. ver-; 
missen van de eigendommen der leden.Zo ook ip. Lens! Wie ken-, 
nis geeft van het spoorlo.os verdwijnen van een kledingstuk, î 
van 'geld, o.i.d., kan overtuigd zijn van ons medèvoelen. Wij : 
willen zelfs een meewarig gezicht t·rekken,als dit de verlie-.:, 

. zer goed doet;· er kan èen regeltje in de revµe; maar da.ar is· 
de sok mee af. ( tenzij de ·verdwijningen· een epidemisch karakter· 
'zouden krijgen). · · . · · · · ' · · · · ' 
De gulden,_ rege 1: moet voor ieder zljn:· ' · 

. , ·. ZORG VOOR JE EIGEN' SPULLEN ! I ! ! . ;' 
Doet men dit. do.n niet·? Het lljkt er niet na!J,r! Woensdag 1.1. 
vond ik bij. de gebruikelijke inspectie alvorens huiswaart.s :, 
;te gaan in onze ·lokalen een colbertjasje, een wollep yest, ... 
en een. pa.ar stevige 1civiele sèhoenen. Ik heb er ook al- eens •; 
twee splinternieuwe jassen gevonden, verder scheendekken,en: 
ander voetbalplunjè, geld, een bril, dassen, riemen en mis-. 
schien nog wel ·meer, dat nu niet in mijn geheugen wil· komen.: 
Ieder jam- :ondervinden we, hoe àlordig sommigen Óp hun qè:- ' 
·zittingen ~zijn. Laat men toch voor ge:woonte nemen weinig· . 
waardevols naar de sportvelden blj zich tei st_eken. Èn';oonk .. , 
in ieder geval gebruik Vr!ll.'de gelegenheid een" of ;i,ndér in"·.· 
bewaring te geven, · Of, vertrouw Uw eigendo!Jl!llen =. een goe-. · 
de kennis toè.. . , ·:. . .. , · 
Nergens, wo.or dc"în ook, gève 111en de diéf. eei:i -gemalqrelijke ' J 
ko.ns! Geef hem liever, a:ts er ergens een gesnapt wordt, vmt ' 
hem toekomt. -~. 

'i l'.Ji. 
~ . . . 
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D E L E N S R E V u· E 
·~-, Weekblad van de Haagse R,K,Sportvereniging Lenig en 'snel· 

Opgericht 18 Dec,192O. · 1 Alg,Secretaria.at: Gaslaan 54 • 
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" Redactie: P._Jufferma;is en 'Jac~v/d. 'Kléy~. · 
.:: _ Redactie-adres: .Amariaelstraat 51 . . 
• _!!!!!/.!~.!.ê.:!!rat!i::~!!!.ê.!..l:~l~!fil}..k~~È~g.,_Q211!!E!E:.!:!:.ê.êiE!!:i.:..:i2 .... _ . . '-. . ,. . , -, . . ' 

Jaargang 1946-1947 Ng 49 1-5 Juli 1947. ; 
-~ e . • . . ,. 

-- ·,======1111=::i:=•===,=======~a=c=:==~====c;=====IIS====:=====~=======caa: 
L E N 'S I Z A K A G E N .]) A, ·· , 
Woensdag 16 Juli: 7 uur, Junipres trainen op terrein 2o 
Donderdag 17 J'Uli:7 uur, Seniores, trainen, niet in_ de doe]Gn · 

. van terrein ·1.;_ , ., ,, . . ' . 
Vrijdag, 18 Juli:7,3O uur, Jaarlijkse Ledenvergadering in' 

, •. • r Enuna,. . ' .; • •. . . ~ , . ,_. ~ . , ,. ' , • ., 
Zaterdag 19 Jul:i::Gelegenheid om een balletje te trappen. 
,Maandag 21 Juli:Bridge...:drivé Lens-Swift.- .. · · 

1 . ' . • ., ' ' • / 

· Zondag . 27 Juli:Heel Bens naar Du~nrel],, '· . . . 
---~~êS-~.:.:_2_~~-~§J22E:!:!l:!!fl'_y,eg;;:_!l:!!_§!!!!!2t!Üb ______ ~---------
·nEJIKT U APN DE .. ALGEMENE LEDENV!:lRGlülERING? VRIJDAG 18 JULI 

7,30 UUR 1 EMl,lA REGENTESSEPLEIN,' 
., ----------~----------~-----------------·---'7-----":""'---·· 
_Tenèinde de duur van de komende Jaarvergadering aanmerkelijk 
.. te bekorten of .althans voldÓende· tijd te vinden voor bespre_; 
, kingen van' allerlei aard wèrd in tegenstelling met de gewoon
_ te een gecombineerd verslag samengesteld en hieronder ter le-· 
. zing gepresenteerd. / · " 

VERKORT JAARYBRSLAG , 
• .- , , van de R.K.Sportv'ereni- . 

ging Lenig en Snel te I s-Gravenhage over het verenigingsjaar 
1 Juni 1946 tot en mèt 31 Mei 1947. · 

.-...... 

J 

. Hierin' zij?l verwerkt 'de, eveneens verkorte, verslagen van de 
Elftàl- en de Junioréacommissie over hetzelfdë tijdvak, 
INLEIDING, 

,:.Het afgelopen jaar ;wérd n:i.et gekenmerkt dooi- bijzobdere gebeur
,:·tenïssen •. Liet .het zich aanvankelijk aanzien, dat verschillen
'i,de ,varÏ onze elftallen eetCvooraanstaande rol zouden spelen, . 
;., later pleek de;e optimistische i;nsi;èlling ,ongerechtvaardigd 
:,:tè zijn. UC>gelijk is hieraan het na-oorlogse verschijnsel niet 
vreemd, dat de jonge mensen zich sleéhtsmoeilijk laten, active

i,ran tet' bijzond~re prestaties en de gewenste vasthoudendheid 
, . • 

; 



:.:_g2~-Z----------------------------------------------~ 
missen. Dit toegepast op onze elftallen zou de matige resulta-
ten kunnen verklaren. Het gehele clubleven verliep met weinig 
deining. 'Zo vermocht de clubavond in het algemeen de belangstel
ling van de jongeren niet te trekken. De terreinkwestie is nog 
steeds urgent, het textielprobleem, ook voor een yoetbalvere
niging~ nog steeds zorgwekkend. We mogen niettemin niet geheel 
ontevreden zijn, omdat ook nu weer vele leden door hun werkkracht, 
volharding en gedrag gepoogd hebben een voorbeeld te zijn voor 
ieder tot steun van de club. • 

ALGEMEEN OVERZICHT. 
In het prille begin van het verenigingsjaar kwam LenS c met 
een kampioenschap. uit de bus in de 4e klas E.Slechts 1 wedstrijd 
werd verloren. · 19 Juli was de datum van de a.lgemene vergade
ring. 73 leden en donateurs waren aanwezig. 28 Juli hadden de 
juniores hun sportdag. Een groot succes voor de organiserende 
Juniorencomm,(Juco)· In de pauze van deze sportmiddag werd de 
gedenkplaat onthuld ter nagedachtenis van de LenSleden, die 
ons in de oorlog ontvielen. op 18 Aug. organiseerde de Elftal
comm,(Eco) een sportdag voór seniores die ook fel om de bege
renswaardige prijzen streden. De Pers- en Propagandacomm, (PéPé) 
bracht ons op 30 Juli te samen in de Willemstraat., waar het 
blijspel 11.Meneer Klaproos" voor het voetlicht werd gebracht, ter
wijl een gezellig bal die avond besloot. Op 8 Dec, volgde een 
St,Nicolaasavond in·Piccadilly, die behalve door de seniores 
ook door a- en b-juniores werd bezocht, Niet minder dan 57 jon
jere Lensers •maakten op 11 Dec. hun opwachting bij de H,Man, 
Over deze zeldzaam mooie avond waren niet alleen de jongens, 
maar ook hun leiders opgetogen, Op 23 Dec. herdachten we Lens' 
26-jarig beBtaan. 
In de loop'van de zomer werd aan het veld de nodige aandacnt 
besteed, Een oppervlakte va.n 900 112 werd "gerepareerd", Dat de 
uitkomst niet aan de gestelde verwachtingen beantwoordde,was 
in verband met de bestede moeite en da_hoge kosten dubbel jam-
Înér. : . ·.. . ! · ·· · · • • · 

De waarsÓhijnlijkheid, dat ona ,lid'Wim van Rest 1n 1944 wás om-· 
gekomen, werd dit jaar helaas zekerheid, terwijl ook don, ·H,v, . 
Westing Sr, ons door de dood ontviel. Zij rusten in vrede, · 
De LenSbibliotheek, bij Dhr. P .• Juffermans ,in vertrouwde hànden; 
verkreèg weer uitbreiding. De verzameling telt, tJ1ani, · eö boe
ken. Sinds 1 Juni 1946 werd er 139 maal'èen boek uitgeleend. 
LEDENTAL. . . 
31 Mei 1947 telde de ledenlijst 123 seniores en. 107 'juniores en 
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pupillen. In vergelijking met het begin,van het jaar betekend~ 
dit een winst van 37 leden, in hoofdzaak in de jongere groe
pen. Het aantal ondersteunende leden bedroeg 333, .een ·r'èapec
,tabel aantal, .vergeleken met' het begin echter een verlies van 
:43. 'De tijdsomstandigheden zullen hieraan wel niet vreemd zijn. 
Toch moet ons pàrool blijven: Öp .naar de 400. Nele seniores en 
juniores kunnen bij. ·oude:i;-s, · fall!ilie · en kemisspn nog wel· enige · 

.· fill8l).oiële steunpilaren ontdekken,.wat· er geboden wordt, is 
de bijdrage overwaard, · · • ' 

BESTUUR. • : 
De sameµsteil~ng was als volgt: 'Kap, D,Buis, Geest, ·Adv, Jacv, 
v.d.Kley, Voorzitter; P.Juffermans, Vice;--Voorzitt.er; A,.v.d • 
. Kleij, Secre1taris; :J,v:,Yenrooy, ?e· Secr. ;' W,v.Boheemen, Pen
·ningmeester; J.J.v;Luxemburg~ .2e·~Penn,; H.Kops, C,1ültenburg 
en N. Sohoute·n, Collll!liss'àrissen,' ·, 
Door ernstige ziekte van zijn echtgenote ké>; de Voorzitter de
laatste. tijd zijn.functie praktisch niet waarnemen, welke dan. 
ook voornamelijk op de schouders van Dhr. P,Juffermans kwam 
te rusten. _., · · ' · · , . · - · 
Er warën dit jaar 17 Be13tuur,sve.rgaderingen,. waarnaast •vele .
:voorlopige be·sprekirigen en lÎijeenkomsten van het DägeliJ"ks Be-
stuur, · ·. ·. · • · · 

SPELRESULTJITEN. , 
SENIORES. - . . . . 
De Ecö bestond dit jaar uit ;.-leden t,w. H,Houlq,s, secr,, H,·. 

"Janssen en J,v.Venrooy. •De oomm. vergaderde gedurende het sei
. zoen iedere ~aa.ndagavond en was bijna steeds vÓltallig aanwe

zig, Na een behoorlijke voorbereiding - 22 wedstrijden - werd · 
'aan de competitie?,begonnen met 5 elftallen, welk'?,?ntal na 

, enige weken tot ó werd uitgebreid, In de onderstaande -tabel 
z~n de resultaten verwerkt, waarbij in het oog moet wora:en'ge

_'houden, çlat de cijfers respectievelijk betrekking hebben op het 
aantal gespeelde,· gewonnen, gelijk geëindigde '?.ll -verloren wed
strijden;de behaaldê punten, de doelpunten voor en' tegên, het 

'wedstrijdgemiddelde en het aantal spelers, 'dat totaal voor het 
'êlftal is uitgekÖmen. • . ,: . -,_ , i 
· 4e' klàs B io.m, . Lens l · l8 5 6 7 · . 16 45-50 . 0,89 21 
tie klas ,D HVll. . Lens 2 . 15 9 3 3 19 34-14 , i 1.27 25 

·. ·.2e klas E fillli, T,enS 3 15 -5 l . 9 11, 27-36 . 0.73 . 25 
_j!e J,cláa F_HVB: . LenS 4 16 4 4 8 12 18-32 - 0.75 23 

40 klas L HVB;; LenS 5· 14 6 0 8 12' 27-};0,,. 0,86_ 30 
· '48 li:las O HVB, LenS 6·· 12 O 2 10 2 12-48:- -0.-17 
•. , Totc.tl · 90 29 16 -45 74 1G7-~16 · C,82 . -. . ' 

' 
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Het totaalbeeld geeft in ver.gelijking met vorige jaren onmisken-' 

.. baar een achteruitgang.De totaalcij-!èers van het ,vorig jaar wa

:ren 76 36 12 28 84 1.10. Le!$ .. ,l had een daverende inzet, na 2 
wedstrijden 13-01 Toen evenwel de sterkere tegènstanders kwamen, 
bleek het gemis ll,an doorzettingsvermogen. De eerstvolgende 
_wedstrijden brachten nog de halve winst, maar later kwamen·er 
''ook voldoende nederlagen. In de tweede seizoenhelft werd een 
'proef genomen met het stopper-spil-systeem,' maar de onvolledig
. heid van de ploeg ma.akte eên juiste beoordeling onmogelijk. Het 
tweede werd in het begin der c,omp. · do_or· !'!en adminstratie\re 
·fout onzerzijds 2 punten ontnomen. Niettemin bleef er een goe
de _kam~ioenskanà, daar ook de tegenstanders punten verspeèlden. 
Door echter de beslissende wedstrijden - dikwijls onverdiend -
m_et àe oneven· goal te verliezèn, bleef ook dit jaar de gewe::is-

. te-promotie uit. De start van het derde was veelbelovend. Al 
s:i:ioedig moest dit elftal. merendeels oudere .spelers enige r:ou
tiniers aan'de hogere teams uitlenen, waardoor de eigen proo;a
'ties gedrukt werden. Het vierde kon oorspronkelijk moeilijk mee, 
al bleven de nederlagen klein. Op het eind werden toch nog heel 
wat puntjes verzameld. De voorhoede bleek weinig doortastend, 
getuige de 18 goals voor. De middenmoot was het gehele seizoen 
de plaats van het vijfde. Dit elftal had wel ll.et··meeste van de 

vele veranderingen te li~den. Het jongste elftal had het ~oei~ 
lijk. Laat begonnen, veel onvoltallig, werd er door de kern 
prachtig volgehouden, waardoor de laatste plaats nog juist =t-

lopen werd. . , ' . 
Het secr. van de Eco werd"verblijd" met niet minder dan 150 af
sc~ijvingen, terwijl 68 gevallen van niet opkomen werden gecon
stateerd. Leden, die hun onts'temming lucht gaven over de veel
vuldige elftalwijzigingen, kunnen hier misschien een belangrijke 
oorzaak ;0ntdekken. Duidel:\)'k blijkt,· dat Oflll huidige boetestelsel 
onvoldoende is, ent" tegen deze euvels een dam op te werpen.An
dere ma.a. tregelen zullen dus o~erwogen moet·en worden. .. . .. 

l/e geest in de elftallen viel in het algemeen goed te noemen. 
Er kwamen tenminste·praktisch geen klachten binnen. Jammer was 
het,, dat het Bondsbestuur in één geval tot sclmrsing van een 
LenS~sp~lor moest-overgaan. Gegeven de omstandigheden was de 
straf o.i. zeer zwaar. Zelfbeheersing blijft echter steeds ge-
boden. , . 
JUNIOREN. . , · , . • · 
De .Juco· '!{erd als volgt samengesteld: Knpe D.Buis, voorz.',P.Jui'• 
fermans; vice-veorz.;A~v.Huffel, aecr .• ; .i-.v.Liempt, F.v.~m 

·burg, N.Schouten, · H. Vink, W. Visser, J~Wi::lsteijn en J.viifauem. 
. . ' 



' 
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leden. , 
Dhr. J.v.Liempt was al spoedig niet meer beschik]?act-, tcrwjjl · 

Dhr. }T.' .Schouten door andere Ve+'enigingswerkzaamheden uit de 

cO!Jllll, verdwèen. In Dhr. A.Speelmans werd voor de wedstrijden, 

speciaal van het E, een enthousiast leider gevonden~ · 

De tabel van de resu:laten gee:l;t hier h!3t volgende beèldt 
Jun.competitie.,. 

· le klas F LenS a. 15 4 4 7 12 j3-32 o.ao 7e ·p1, 
2e klas D . Len'S b 16 9 5 2 23 52-28 ., 1.44., 2e pl. 

3e klas F - LenB o. 15 1+ 0 · 4 22 66-20 1~47 · 2e pl. 

4e klas E LenS d 13 -1 2. 10 4 13,..65 0,31 9e pl. 

4e klas F _Le.a.:nS;:,;;__·.;;;e__.;l:;.:8'---=l=-6___;;;1.._...:l:-_...33"--....::1~0=-8--=l=-l7~...:1:::,;•::.;:8'""-3 le pl, 
Totaal 77 41 12 24, 94 - . 272-162 1,22 

; 

.il.an de kampioenen allere~rs~ ~llé hulde! ,Het kranigè e hield 
de eer' van LenS ep en or acht met b:ovenstaande p:c:o,,chtigè. cij-

- :fers (let op de gemaokte. dóelpunten) de vlo.g in top, Ook c 

braèht het ver., vond evenwel in Velo zijn meerdere. :r:n b werd 
iets te veel gékakeld en te.weinig eieren gelegd,· waardoor een 

ander met·de buit ging strijken, A bégon·goed, maar zakte le

lijk a:f, terwijl d voor he·t moedig.volhouden z.eker een· pluim . 

verdiend heeft;Bovendien spe.elden de pupillen, wacrvan Dhr,J, 
~oemons de graag geziene leider ~as, prettige wedstrijden te-

gen de jonkies van andere verenigingen, . . 
De sportd.'.l.g ven dit jaar valt eigenlijk b.uiten het bestek van 

dit verslag, maar het is toch ·onze plicht te vermelden, dat 

deze dag weer in alle opzichten ia geslaagd.'. · 
Tenslotte blijkt uit de groei van de jun,afd, duidelijk de aan~ 

, · · trekkelijkheid va.n Ler.S voor de voetballende jeugd, Het aantal· · 

· juniores stee,g n.l. van 71 tot 113; 

., TRAINING • ... ·.· · .-:,. .. . ., , ., ... . · - ·- . 
De ·seniorea werden op het veld en in de zaal ·getraind door· · 

Dhr. c,Je.ns. Speciaal de indoortraining v,oldeed niet aa.n dë 

, v':erwachtinge,n. De oorzaak hiervan mogen we niet zoeken bij de: .. 

·.;. leiding,. 'maar alleen b~ir 1.è ·slèchte opk:omat , __ Aan het lö-tal. le• 

· den,. dat prcl!;tiach geregeld ae.riwezig wa.a,:'olle hulde·, Dj{,3C)',, 

avonden. indoo:t-;training v:m de oudere jun..,. ond~r leiding yáh 
de heren A.v,Huffel en P.Ju:frermana gaf, v~el bevredi·ging,Hi~r _ 

was de opkomst zeer goed., Er ·waren 5 jun. ,. die minder · cl.an 3, · 
keer afwezig w:iren. Inderdaad een voorbeeld. . · · ' · 

- < ' 
.-~ •• 

- . 'HEI' 'in:EUYISORGAAN. · · , , , , · .. .- - . ,;, .. 

}n dit jae.r ho.dden we de om7;etti:ng vim het week.bericht .in de 
~I,'' ,,. . >/. -< ! l. ) . ' 

\ 
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omvangrijkere Lensrevue. Op 14 Aug. ging het eerste nummer 

van de Lensrevue. de deur uit. Onnodig om te zeggen, wat een 
werk er wekelijks door redactie, vaste medewerkers en admini
stratie verzet moet worden om het welkome orgáan tijdig bij 
de leden te krijgen.· 

BESLUIT. , , 
Na het lezen van het voorgaande zal het U duideliJ"k: zijn,dat er 
van een .wèliswaar gezond verenigingsleven sprake was, doch an
derzijds de technische prestaties niet hebben beantwoord aan 
de verwachtingen, in het. begin van het jaur gewekt. Zeker, 

· kampioenschappen liggen niet te JJ,oop. Een-sei~oen zonder kam-- , 
:'pioenen behoeft zeker niet slecht te zijn, maar ,dan moet dê . 
overtuiging 112.nwezig zijn, wit alles is aàngewend om het best 
µiogelijk:e te bereiken. Die overtuiging missen we• echter. We 
letten daarbij vooral· op de onvêrschillige houding van dé mee's• 
te seniores 't.a.v. de training; zonder welke geèn elftal tot 
bijzondere dingen komt. Het verwaarlozen van de training is 

, jaer op jae.:i:; chrónisch' en blijkbaa:r .geheel onafhrullceliJ'k van 
degene., die ze leidt. Voor'ts memorerei;i wij de afkeurii;igsw&ir.
dige houding van vele leden bij het afschrijven en niet opkomen, 
vooral in de lM.tste maanden van het lieizoen, .Eerst wanneer 
hi"arin vèrbetering intreedt, zul,len de omstandigheden gesclul-: 
pen zijn om hoger op te komen. • 
Tenslotte dê wens, d~,t elle ,leden zich zullen inspannen om 

, het nieuwè sèizoen niet alleen goed in te zetten., meer ook 
goed te eindigen. Lenssers, slaat de genden ineen om met Gods· 
hulp ons clubleven zowel organiaetorisch iü·s technisch omhoog· 
te brengen. , · · · ·· • · 

Den Haag; .14 Juli 1947. . . : ·. 2e Secretaris 
'. · . . . ·J.w•"'• 'J.van VENROOY. 

-------------------------------- _ti:.J. __ , ______ _ - . 
B R I D G E-D R I V E R S ! A T T E ·1~ '1' I E 1 

,A,s ,Mnenfü•,g 21 J'\11-i vrordèn om 8 uur.,precies althnns niet 1a.:. 

• 

:ter - in Alsem verwacht de heren:" A,Bosman; ,r·.v~Gein, Th.J=s- ,. 
sen., J. J anssert, H. v .Rijn, W. v .Boheeiiien,· ,J. v. Ve'n.rooy; II, Ge- . 
lauff, L,,v.Houtert, F.lfalte, N,SchoU:ten, A.v,d"Kleij; H.Jans-
.!!!!~-:!°!!.2~!:.!!:.!1!!.!.h H,~ost!!!'.t._!~E!'*;iA,!!¼::.-~_.; _____ ~;,.--~--.:..:~:. 

' SENIORES! DENKT AAN DE .11.liGIJMENE LEDENVERGADERING! VERLEDEN"· 
JAAR èill..REN MEIJR DAM 70 LEDEN .'ViNl'IEZIG. VRIJDAG e,s, MOET DIT 
GIJTAL OVERTROFFEN î!ORDEN. 
FIETSENSTALLING IS .U,NVIBZIG, 

.. 
, " 

,. 
'··"' 

)! 



------------------------·----------------- 263_-_ 
TRAINING. 
1. Bi;i. de seniores. 

Nr. het verheugende begin van 'onze oefenc!!lllpagne op 3 Juli 
1.1. was het ve~e:len week een grote teleursteiling, dat de 
voortdurende en hevige regens als SP el breker optraden~ .. Toch 
waren er enige van de. alleri"jverigsten aànwezi-g en hebben zij 
·voldoende moed gètoond het veld te betreden en een defeninge
tje te maken. Bravo vóor die: .Kerels! BrÜvo ook voor de tech'
nisohe leider voor deze groep. En de anderen? Neen, hun hier 
een standje sohçppen ia mijn bedoeling niet: liet weer was · 
zeer ongunstig. Maar wat zou men er van denken bij regen toch 
te komen_om dan een en ander op te steken van een theoreti
sche les, die de heer Roemers zo smakelijk kan geven. Ons cluo
gebouw is groot genoeg, we hebben er goede steelen en het 
dak lekt ni,eit. Lo.ten we het meteen afspreken: hoe het weer 
ook is, we gann op Donderdagavond nc"'.D.X het· terrein of min-
stens· nnnr de clubtent. · · 

- .,,, ., , 
2.' B:i;i de Juniores. De heer van H~ffel verzoe.kt 'mij uan het 

jonge volkje mede te delen, dut hij Woensdag 16 Jul.i - dus 
op de dag dat de Lensre'vue thuiskomt - des avonds om 7 uur op 
het ,terrein is oni d~ juniores - dus niet .de pupillen - onder 
het mes te nemen. Jullie laten de,heer van Huffel tvch nièt 
alleen staan, wel? Dat mes is ma.:,.r bij wijze van spreken, 
hoor! Tot Woensdagc vond 1 · . . P.J. -----------------------~--------------------------~ r, AAR DUINRELL! ' . 
11 0,. warert clle Lensers vrije en deden daarbij wel, 

De. ·gele tram wc.s stampend vol op weg naar .Duinerell." 
Was U liet vergeten, beste lezer? Iii.'.l.."\I' schrijf het nu in · 

Uw zakboekje; op Zonà.e.g 27 Juli met ons allen nc.ar het heer
lijkste oord in: Westelijk Holland. Oud en jong;· d~natriëe;·ao:.. 
nateur, senior, · junior ,en pupil, allen nc.ar DÜinrell. •" . 
U: kunt ook per fiets dê tooht maken • .Het ken van belang zijn, 
dat men zich even meldt bij: W,Praald.er,. : ' · 

: -Regentesselaan ;o 
· J.Hoefnagel, 
llerkusstro.ct 55 , · 

, -
1 

·, • _ •• ;. _H~v.-Rijll, . , __ 
• · . • _ . . - · . • l,!e loenstrc.nt ,;o. · · ------~-------------~--.:---~----~-~--~ 

,· 

DENKT AAN DE JAARVERGADERING! ·" 
FIETSTill'fSTALLING .ll.AlmBZIG ! !. !' 



gesE. g:ew" gel. verl. · Et,· - v. --T. 
R,K,A,V.V. 18 14 2 2 30 71 -·27 ,. 
Wilhelmus 17 10. ii 3 24°' 47 ··< 32 ; 
Rijsw:j.jk. ·18 9 5 4 23 42 .... 34 
B •. T .• C. ,' 18 10 2 6 22 60 - 54 ' • Rouwkoop 18 8 .- 2 8 18 50 _ _, 45 
de Jagers 18 8 l 9 ... 17 52 - 47 -~ 

Lens I 18 5 6 7 16 45 -50 
Esdo 17 4 5· 8. 13 30 - 52 
Zwurt :Blc.uw 18 3· 3 12- . 9 32 - 51 •. 
z.:r,.c. 18 2 2· 14 6 ... 3 6 - . 80 . , -.-.- . ' .J!. 

Weatlondia 2 16 13 l 2 ' 27 47 - 21 
Wippolder 2 . 16 lt 2 2 26 • 40 ,.. 17 
Lens 2 15 9 3 3 1r 34 •,.· 14 . 
H"G •. A., I <> 16 5 ·8 3 18 43 - 23 
Esdo 2 

• 16. 11 36 4 3 9 · 23 -
Tedo 2 15 .4 2 9 10 27 - 39 ' . 
's-Gravenz::mde 2 ' 14 2 6 6 8 15 - 42 

· Zwar.t :Blauw 2 '14 2 2 10 6· 17 - 44 .. 
P .D.K. 2 12 2 l 0 5 27 •. 38 < 

; 

Lens 2: t;1ee winstpunten in mindering, . . , -.-.. -
H.B.S,. 5 

., 
16 14 , 4 , 28, 67· ";, 18 

Wassenn= 3' 16 / 14 2 28 62 •• 17 
O ,D,B •. I' 115 9 2 4. 20. 36·-- 20 
Terléak 3 14 8 6 16 38 -.32 
Lens 3 ·, 

15 5 l . , 9 11 27 -· 36 
,Blauw Zwc.rt 3 16 4 2 \ .. 10 10 23 - 49 : 
I>uindigt 3. 15 5 - 10 .8 27 -,46 ~ 

).6 
, . 

11 ,8 Tonegido3 3 2 18 - 51 
Fu;n Speed 3 15 ,3 i 11 /7 12 - 41 
I>uindigt 3: · twe.e vlinstpuntèn in: mindering, 

.. 
' . -.-.-: 

v,n.v.· r 16 . 14 2 : 30 • 56 ;:- 11 
Westerkwartier 3 14 12 2 24 40 - 15 
Kranenbuxg 3 16 7 .3 6 17 21 -. 24 r 
Vl,I,K, 3 15 6 , • l 8 13 .!JO ~ 29 · . 
Delfia 2 . 16 4'• . 5 ..... .. 7' . 13 21 -:;•33· '! 
·•7estlendia 3 15 5 

2 ., 8, 12' 24 ~.23 ; 

Lenig en Snel 4 . 16. 4 ·4 8·. 12 18 ... 32 ' . . . 
l?ostduivèn 3 15 4 2 9 10 21 - 35 
Lac.k.•:11ertier 6 15 1 5 9 7 18 - 37 
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Jaargang 1946-1947 Ng 50 22 Juli 1947. ===-•••===:a:===za===zi:=:i::==~=================·======================== LE N S 1 

Woensdag 23 Juli: 7 uur:· J"uniores trainen,maar niet in het '• gerepareerde doel. . · · Donderdag 24 Juli: 8 uur: Bestuursvergadering,t,h.,v.·Dhr. w. 'Praalder, Regentesselaan 30, Rijswijk. 
Zaterdag 
Zondag 

:Maandag 
Zondag. 

7 uur: Seniores tràinen, zie boven, 26 Juli:' BaJ,letje_ trappen voor d~ liefhebbers. 1 27 Jul:!,: Een duizendkoppige Lensmenigte trekt l'.lB.ar · · Duinrell, 
28 Juli: Club als van ·ouds, 
3 Aug,: Seniores sportdag, -------~--------------------------------------------GEVONDEN: 1 paar voetbàlschoenen,~earin 1 g{i.1den: 

GES LAAG Di George G~leuff (H.B,S.) Ri~us .GelaUff,Piet, de Leeuw, Frans Demeyer (allen Ulo), -----·-----------------------------"'!"-~----------... ----LENS - S.W I F T. . , 
. A.en 6 tafels hebben de mannen van: rui tentroefklaver,i.es slag geleverd. Met grote c.ijterskwam Lens uit de bus, resp. met 49, 37 en 11 matchpunten, totaal 97 punten, Naar men fluistert is reeds een nieuwe ontmoeting in de pen. Het is een zeer prettige ontmoeting geworden met een goede verstandhouding tussen' Swift en• Lens. • • . , ---------------------------------------~------, . D E A L G E M E N E. . . , U· kent wel dat beeld van de opening vàri een vergadering: De Voorzitter spreekt de chris'felijke groet uit .e~ "De.Rest" beantwoordt deze met wat onderaards gebrom, Gelukkig is de goede mening de hoofdzaak.· ' ' • Het was reeds over achten,"~oen de heer Jac.v.d,Kleij in zijn welkom~twoord tot uiting bracht liever te staan voor de aan~ blik van een losbarstende vulkaan dan·voor een moordkuil. Of z;ei hij misschien: smoorlruil? 'Nou, veel verschil maakt d:î,t niet 



- 266 --------------:-------------· ·---------~-------------uit, Klare taal wilde ,hij horen, ·/elnu, aan zijn wens is vol-
daan, Voorzover op de vergaderill,'.,' aan diplomatie is gedaan, 
was dit toch zeker niet via ee~ stroom lange en onduideiijke 
volzinnen, die iets anders'bedoelden, dan wat men er uit.zou 
:k:unnen halen, . · · • . • . . . · , 
De keurig -ye:borgde notulen van de vorige jaarvergadering -
waar blijft dEI tijd?. - werd op keurige' wijze door een keurige 
tweede sécret·aris voorgelezen, En niemand had bézwa:renJ 
Onder Mededelingen werden-ons de.berichten van verhindering 
voorgele,zen, Dit aantal gevoegd bij het aantal afwezigen, n,l. 
61 1 gaf als uitkomst 68, .onvoldoende om te constateren, dat 
Lens au grand complet zou zijn:. llet Duinrell, 'Panningen,. Se
nioressportdag, Veteranentournooi,' juniortournÓoi en een tocht 
naar Alphen a,d, Rijn konden getuigen van verder activitei~ in 
de naaste toekomst. De omslag van de Len~revue vroeg nog·wat 
aandacht en Haasjes c.s. blijven nog een jaartje jeugd. 
:De· voorzitter vond het nuttig - èn hij had gelijk - nog wat · 
stil te staan bij. het in Lensrevue U2 49 afgedrukt jaarverslag. 
Hij gewaagde ván de groei van ons ledental,spoorde aan tot ver
dere werving van donateurs, tot' bezoek aan de èlubavonden, ]le"'.
val bijzonder de training aan, besprak de terreinkwestie, dánk
te de secretarissen voor hun.verslagen en de vele goede leden 
vqor hun trouw en activiteit,.zorgde echter ook voor vermanin
gen aa.>i het adres van de sle.ppelingen, 
De pènningmeester was in een ongekend goede luim waar wij tr;i~ 
nen hadQen verwacht i.v.m. zijn aftreden.Hij stelde voor, dat 
ieder lid,· oud en jong, dit. jaa.2• 1 donateur zou aanwerven. 
(Geen kwaad idee,·Rinus -Gelauff Sr. bracht er al een mee-),In 
9 jaren thesorierschap heeft hij geleerd de vlotte betaling 
door onze leden te waarderen en hij vond het zeer aangenaam Lens 
.financiën in' zulk een gezonde staat te· inqgen overdragen aan 
zijn .te beno_emen opvolger, De heer W.v.:Soheemen besloot met 

,. dankwoqrden aan zijn collega·' s in het bestuur, Zijn financiëel 
verslàg - zijn zwanenzang - werd met aandacht be!ltuàeèrd en be

· wonderd. En pok de Kàsconnnissie kon niets dan lof vinden voor 
de s cheicfende functionaris, .. 
De benoeming VaJ,l de heer W,Praalder a:j.s voorz:i tter kon vlot on• 

· der ç.e hamer.doorgaan~ De nieuwe praeses, deed er goed aan.te · 
herinneren aan het werk van het beroemde driemanschap Dubois
v.d.Kleij-van :Soheemen, daF waard is te worden voortgezet, 
~riendelijke woorden.over en weer, de oude voorz~tter week naar 

.achter~ de nieuwe schoof naar voren en·uw verslaggever kon no
teren weer al~ vroegiir een voorzitter te zien met.grijze l'iaren, 



· · -· 267 -... .;..-------------------,--::----,----'"·----.. -~ ... -...... -... -------·-~----------een goede sigaar en een wand.elehde bfiJ.. , . .. . - • 1 Nu komt het mon:ent, dat . de heren W. van· Boqeemen en H.Kops _af,-, , . treden en voorlopig· alleen· door de heer H. Haukes worden ·ver- i . • vangen. Dankwoo.rden ••••••• welkomstg;röet •••• ~ •• veel gèdrang rol).d de bestuurstafel,' H.Houkee schijnt zeer ÏlJ. zijn nopjes •.· 1 te zijn (sic!). _ , .. • ' ·· . .. · · De klok loopt zijll rondjes, En er is nog zoveel. Sta .me toe,· beste· lezer, de meeste woorden samen te vatt.en in dit ene zin~ netje: op opgewekte toon pakte de vergá,dering de zaken ern--, stig aan! Eerst reeds bij de verkie.zingen, . wa2.rven het resultaat. is: ECOt·_èle heren H,Houke_s, H.Janssen, · G,v.d,Steen, Ph-;-de Heer. ' .- · JlJCO: de heren J.v.Liempt en N.Schouten trec:len af; de heren , A •.. Speelmans Sr. en J.Gèemane nemen zitting, Pé Pé:· de heer C. :'Röttgering treedt uit,. . Kasuo.: de heer J. ,/üstefeld versterkt de gelederen, · Rem.jee: de heer 7/,v.Bohéëmen toegevoegd, ' Redactie Densrevue: de he·er J, v. Verrrooy vervangt de heer Jac. . v.d. Kleij. 
In de tijd die nu nog rest wordt druk gediscusieerd over boe-· te; schnrsing, strafbeurt, over individuele teleurStéllilJ.B', '. over de belangen van het·algemeen3 over•de clubavonden, wáar-. •bij toch wel duidelijk blijkt,;dat de vergade.rin~ gez~de wensen_ koester~ en de bedoeling heeft m.ee ·t:3 bouwep aan de toe-komst van Lenig en Snel, . . . Kwam 2, lles t\:lr tafel wat een 'bespreking vraa;rd is? 1'1een, zeker niet, :!!'.aar toen na'de toespraak van Kapelaan D.Buîs, waarin hij er op aandrong het .speltechniek niet te·ver.marlozén en dus niet op de eerste plaats oog te hebben voor de prestatie, de vergadering huiswaarts keerde, zag men niets anders dan voldane gezichten.' · 1 · • Uw verslaggever, waarde lezer, hoorde slechts ene verzuchting, ·uit teleurstelling geboren:• Er'was te weinig bier!! 

En Zondag a.s. oud en jong naar Duinrell ! -~------------------------------------------------WAAR OH N.AAR DUINRELi? Eet angst en vreze zet -ik mijn eerste wankelende schreden' op het jou=lis;l:ieke ,pad. 1!et de gedachte, dat de moèilijkheden er zijn om overwonnen te warden, zal ik het ·er op wagen. · dp de eer!l'te plaats, wilde ik onze. gei;ohte leden en donateurs . ; even trachten uit te leggen, waarom de P.P.er zoveel waarde 



- 268 -:-------------------·------------·-------------------------
aan hecht; dat de· trip naar Duinrell- een, groot succes moge woi
den. 
Er is namelijk veel geklaagd - en terecht - dat onze elftallen 
zo dikwijls onvolledig op het veld moesten verschijnen. Wij 
hebben el zó vaak naar diverse oorzaken gezocht en zijn er nog 
steeds niet a:oht.llr 'gekomen wat eigenlijk de diepere ·oorzàa.k 
van dit verschijnsel is. " 
Naar mijn bes-0heiden mening ligt deze hier ·in, 'dat.wij 'nog 
niet voldoende vrienden onder elkaar ztjn; , , 
Een echte vriend laat je nooit in de steek. 
Daarom wil de P.P. met alle middelen, die haar ten dienste 
staan, de vriendschapsband'in Lens zo sterk mogelijk.maken. 
Daarvoor hebben wij echter Uw ~ller medewerking nodig; 

,Zorgt daarom, Zondag a.s. 27 Juli om half twaalf allen aanwe
zig te zijn bij het beginpunt van de Wassenaars'e tram, Turf
markt., 
De kosten kunnen geen bezwaar eijn. Men betaalt de traIJI'•.- of 
pakt de fiets -, neemt zijn eigen lunch mee. De entrée-prijs 
wordt .J.oor ons betaald. En gelooft vrij, dat men zicli amlise
ren zal. Fietsers worden om·11 uur op de Turfmarkt verwacht 
of tegen 12 uur bij de ingang·van Duinrell. Rijwielstalling 
is op het terrein aanwezig! Namen~ de P.P. 

----------- _ ------------------------------li~§29~~!~E~-
T•R A I N E N • E N NOG EENS WAT •o•• 
Zo nu en dah hoort men wel eens praten over de smnenstelling, 
prestaties enz. van een elftal • .' ' 
De één had zus, de ander zo gewild enz. enz, 
Maa;r wat anders geachte Lensers(erinnen). De laatste gehoµden 
jaarvergadering ligt nog vers in het geheugen. Onze vice~voor-

• zitter, de Heer P ,Juffermans gaf .daar in een korte speech de 
volgende woordEm vàn. Jan'Cottaar weer, n,l. "Steekt de handen 
'inH~igen: boezem", Dat, vrienden, waren ,voorden die zeer duide-, 
lijk waren en om de daad bij het woord te voegen gaan wij al
len m~teen aan de slag, d.w.z. we gaan naar de training. 
Deze is bij René Roemers, ik kan het niet anders zeggen, in 
prima,.handen. De laatste trainingsavond werd door 30 Lensers 
bezocht. Geen slechte, opkomst, Jll8.ar aangezien juist de laag-. 
ste 3 elftallen de meeste deelnemers gaven is dit toch niet 
daverend i ' ' 3 · 
Het getal 4'5 kan m.i. bereikt worden, als wij allen II de hand 
in eigen boezem steken", met als eindresultaat na de oefencam-

' pagne goed geoefende Lensers, een tevreden stemming ,en een on.:. • 

I 
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àer René geklveekte, grote saamhorigheid, 
Dus, lui, niet gedraald, op Dorde~dagavond all~n naar het L, en s.terrein, Geeft onze trainer handèn vol werk, hij zal 
het graag doen met een tevreden glimlach. Zo zij het! 

• • . .J • .. . OPTDUST. --- ----------------------------------MAAR OOK ZONDAG NAAR DUINRELL ! . '; · ' , .-----------------------------~------------------------- . U I T O NS JU N I O R E N K A M P. 
WIE GAAT MET VAC.ANTIE ??? . 
Hallo jongens, hier zijn wij weer terug, na een paar wee]f:jes 
vacantie, om ook dit jaar regelmatig het wel en wee van onze junioren-cl4b_ te behandelen. Voordat wij hiermede beginnen, , zouden wij jullie aandacht ev~ willen vragen voor .het volgende: Op 17 en 24 Augustus a.s •. wordt het RAVA-VVP-tournooi gehouden, waarvoor ook onze _;vereniging is ui tgenoá.igd. Indien wij over voldoeng,e spelers beschikken kunnen,zullen wij voor alle klas
sen met een elftal inschrijven,Daarom worden jullie héél drin~uitgenodigd om~ spoedig mogelijk aan ondergetekend_e_· · 
(liefst schriftelijk) op te geven, ·wanneer· men dit jaar i,v,m, 
de a.s. vacantie niet beschikbaar kan zijn. Helpt allen mede/· dan kunnen wij tijdig de opstellingen°bekend'maken en dan lopen wij ook niet de kans om de elftallen op het laatste ogenblik te · moeten y,ijz;i.gen, Ook voor de a.s •. - training,waarovèr hieronder · enige medeé).elingen volgen, is het natuurlijk prett.ig te weten . of er in de komende maanden op·voldoende belangstelling te re-kenen valt, · · · 
TRAIN I.N G. 
Verleden week kon de training helaas nog geen doorgang vinden, De dertig .aanwezigen konden. echter vrél even .hun· hart ophalen in een partijtje voetbal,. Vana.von:l Woensdag 23 Juli) zal de '· training' e~hter officieel aanvangen. De volgendê regeling is 
getroffen. . . · 1 

. · 1 · · . ·· . . 1. Op Woensdagmiddag blijft de gelegenheid bestaan om onder 
leiding van de Heer Juffermans ee_n paar voetbalu=tjes 
zoek te brengen, · 

2. Op Woensdagavond wordt getraind, in ~. groepen. . · · 
1, De_ jongens van het A-B en C-elftal _onder leiding van de 
ijeer van Huffel. . 
2, De spelers van Lens-D en E o.l.v. de Heer A,Bogisch, . ,· \ ' 

Een extra aansporing is ·gelukkig niet, nodig daar wij al voor
uit weten, dat de belangstelling weer zeer goed zal zijn, WÎj weten het, nie:hvaar? Een partijtje voetbal geeft ons grote · 



- 270 - · ~----~ .... ,---.. ---.... ~ .... - .... ~ ....... -,----... ,-----'!"'------.. -·---------·----------------voldoening, Hoe beter je speelt hoe prettiger dit.voor jezelf , en voor je elftal. is, Stilsta.an is achteruitgaan. Dàarom,met ~ 
# volle kracht ~!!'.'.~ .. ~t do9r ••••••• t r a i n i n g, , . I 

TE KLEIN VOOR EEN LANGE BROEK', , Dit 'klein, maar heus niet gemeend plagerij"tje; vormt een in- " . leiding_ voór, een prettige mededeling vcior onze junioren van.• • Lens-A. Wij hebben n.l. vernomen, dat alle jongens die •lit jaar• vóór l September nog ge'en 18 jaar zijn geworden, kunnen worden ,, opgenomen in een.afzonderlijke jeugd--:competitie, Nu hebben wij ons lijstje eens negeneusd en zijn·tot de ontdekking gekomen,dat alléén Theo: Brinkel (die reeds enige tijd zijn ten·,on buiten de stad heeft 'opgeslagen) niet in aanmerking komt om in deze oom·• petitie te :worden opgenomen, Als Theo terug)cc:i::-t~ . is hij ~us, · .• •in ieder geval een m a n geworden, Ma.ar; .zoals de zaken er nu.bijsta.an, moeten èr nog meermannen volgen.Voor deze afzonderlijke competitie staan liefst 16 jongens genote.erd,Eni~ ge.zullen dus toch naar de senioren-afd, moeten overvaren, 
Mochten er jongens zijn, die speciale voorkeur hebben om het · · ~olg~nd seizoen in de seniore:hafd. tè v1orden opgenomen, dan zullen 'Vl\j dit ganr:ç è vernoouiln• Binnenkort zal bekend gemaakt wo::den, welke jonge,1s het volgend seizoen senior worden, De juniorencommissie zal hierover eerstdaags beslissen •. 
Alle correspondentie betreffende junior-aangelegenheden te zichten aan: A.v,Huffel, Sn13euwbalstraat 5'8. · , .• , A.:v"H. --"'·-----------------------·----------------. -----------------VA N O V E R Z E E, 
Bep Boortman is in de wolken ovèr het· ontvangen van de Lensrevue, Hij schrijft: Ze warden hier misschien m~t nog meer aan
dacht gelezen d:m vroeger thuis, al zijn het door de Zeepost oude beestjes geworden. Wat het eerste elftal betreft, geloof ik dat het tijd wcrdt, dat ik weer terug kom (sic!), .Maar 
eerst ..• 1 -~ •• • 

Het begon in de week van 22 '- 29 Juli. Door \en.ige opvallende 
maatregele,n ging men fluisteren: '!Nou jongens, we gaan er op alf, 11 U weet hoe dit gaa'.t, de een weet dit en de ander zegt 
dat. Later zakte de spanning.een weinig, maar toch stuan.veei wa.gEl.llS .nog geladen en we1 dag en nacht lj:laar. En het gefluis-. ter kwám weer: "Toch gaan we ·er op af, l)l.et of zonder strijd,. me.ar we,. moeten ziep. wat er daar· achter het scherm verborgen," zit," En wij .hopen allen dat het waar is. .. -~ .. BEP • P.s,: Helaas.kan ik niet me!è naar Duinrell. 

BEP. 

, 

,;. 

• 
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Ha:x; V/essels ''Sport en -Psyche!' werd ond door de heer H,I'rins 
met vriendelijk gebaar cadeau gedaan en door ons met een ·dank-

. bare glimlac'h ·onder Nil. 81 op de boekenplank ·geplae.tst. . . 
Wie titels· weet vcil sportboeken, die nog niet in'ohzé biblio
theek staan, kan· er goed aan doeri .Aeze aan ons óp te geven. · 

1 -· • • • f': - ' ' -· . 
, r , ., \ · I, • , ~ , _ · . • p • J • ~-
--.----------------~--~~----------"";•------.-.•------- .. ---- 'l" . 

E I N D S T A N D• 4e 
Westlandia 5 14 
Or., Blauw .• 5 14 
Kranenburg 5 · 14 
Vios 5 13 

, ~. 5 .14 
Spoorwijk. 5 13 

r Paraat 5 . 13 
V,D,S. 5 13 

klasse 
11 

. 10 
9 
8 

'6 .. 

Afd. L. 
1 · '2 
2 2 ,, . 
2 3 
1 4 

. 
--.,,.j 

4. 
8 ' 
8 l 

l 
l 

,, 3 9 
l 11 

1 

4e Klasse Afd, 0, , . ,. , '.' 1! · 

23 
· 22 

20 
17 ·, 
12 

6 
5 

,3 

Duno · 6 16 ' · 14 - 2 28 · 
\7estlandia 6 14 ',, , 9 3 fr 21 
Celer:l:tas ' 6 13 , . 9 2 J 2 18 
V. C • S. . 6 14 a 2 4 lél 
Rijsvrijk · 7 ' 16 5 6 t 5 ' 16 
Vios 6 13 4 1. 1 a • 9 
's-Gravenz.3 14 3 3. 8 9 
Velo · 5 ·· 10 3, 1 6 ' 7 
Lens 6 12 - .· • 2 10, ; · 2 
B,;:I,T., . 6 · .12 l ·2 9 2 · 

,, Celeritas· en B'.l!,T,. 2 winstpunten ~? minderi:i,:ig. 

33 - 9 
33 - 5. 
43 - 17 
34 14 
27 - 36 .. 
10,- 40 

7 - 35 
a·- 39 

' 54 - 10 · 
36.-· 24 
33 - 16 
39 - 23 

, 28 - 31 
, 24 - 26 
·21 ·- 34, 
12 - '29 

, 12 - 48 
16 - 34 

· , Het geh',,ei staat ~nder de b.ehrnme leiding va.~ de Heer J.v. · 
· Liempt; met o.s3istentie van vele be stuurs·· en commissieleden, ' ' • 1- •• . '' -

. . 1 ,· , ECO . 
---·-------.. ·------;-"""--------.... -----------~--:;;. ___ ..... ~.!.~-~ 
le Klasse F, . ' ... 
C,r,Willem II. Vac.16 12 2 2 26 · 

' 
89 - 24 

Quick-Steps 16 10 3 3 23 47 - 18 ' . Rava · 15 .8 ~ 3 '20 54.,. 26 
G.D.A. 15 0 1 5 

,. 
19 60 - 17 

,. ,,_ ; 

·. G.D.S. 14 ' 6 2 ' 6 14 , 23 - 27 
61. en s. a 15 4 ,4 7 12 . 33 - '32 0.005& 

D,H.;L. 15 5 2 8 ', '12 34 - 481 , :a;K,A. V, v. - ... 
l5 2 o· 13 , 

4 24 - 91 ' t'estlandia 9 G ,0 9 • .0 0 - 81 .. 
, 



- 272 ---------------·--------------------:--------------------------2e Klasse D, 
G.D.A. 16 12 3 l 27 66 - 20 

1,44% ;,; 2 L.en S. B. 16 9 5 2 23 52 - 28 
D.H.J;,. ,16 8 3 5 19 32 -42 ' . n.w.o. 13 8 . 2 3 18 51 - 19 G.D,.S, 17 1 3 

I 7 17 55 - 38 . 0liveo 11 6 3 2 15; 29 -.17 Velo. 14 3 4 7 . 10 19 - 19 K,R.v.c. 16 4 1 11 1 19...; 45 
Westlandia 15 3 l 11 7 16 - 68 Quick Steps 12 0 1 11 l 4 - 47 
2e Klasse F. 
Velo 16 15 1 0 31 92 - 15 2 L.en s. c. 15 11 0 4 22 66 :- 20 1,47% :~ G,D.A, 16 10 1 5 21 40 - 18 Gr,W,II Vac. 13 5 2 6 12 35 - 37 R.K.W. V. V. 13 5 2 6 10.1 

25 - 25 Quick Steps 14 4 2 8 10 16 - 30 0osterboij s 15 4 • 2 9 10 19 - 59 Westlandia 16 4· 2. 10 10 19 - 60 D,H.L, 12 :1. 0 11 2 10 - 58 R.K.w.v.v. 2 punten in mindering wegens niet opkomen. 
4e Klasse E. 
D,H.L. 18 15 2· l 32 ei - 11 Bl. Zw. 17 10 4 3 24 62 - 37 R.K.A,V.V. 17 . 9 5 3 23 60 - ~8 ' G.D,A. 18 11 1· 6 23 48 - 38 R.A.V.A. 17 8 5 4 21 59 - 29 ' Gr.W,II Vac. 15 1 . 3 5 , 17 39 - 24 Oosterboijs 17 3 3 lJ,; 9 31 - 68 D.H.B,R.K. 17 l 3 13 5 1 23 -. 69 ' 9 },en s. d, 13 l 2 10 4 13 - 65 0.31% W.Bl,R,K. • 11 0 2 9 2 8 - 56 

' 

.. . ' . ~=====*=~===~====-=~===•=~=======~=====•===~=~===~===az=z•n• 



DE ,LENSREVUE 
· Weekblad vàn _de Haagse, R.K.Sportvereniging, Lenig en ,Snel • 

•. Opgericht 18 Dec.1920 Alg.Secretariaat: Gaslaan 54 
,, Terreinen: Zuiderpark, ingang Vreeswijkstraat . 
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Re'dD.ctie: P.Juf'fe:tmana en J.v. Venrooy 
, Redact'ie,-adrès:Ainandélstraat 51 · 

Administratie-adres: J.J.van Lµxemburg, Coperni~sstraat 56. 
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• Jaargang 1946-1947 N2 ,51' 29 Juli, 1947 

=====~11:::"111::c:rs~acz.:-•.••=e;;tc;==c===•====z==i=========•=~==ze====arèzc::a:r:s 
L E N S 1 Z A K A G Ei N, D A. 
Woensdag ;o Juli: 7 uur, Juniores trainen,, niet op de pas ge-

lègde graszoden. , , . , 
Donderdag ,1 Juli: 7 uur: Seniores trainen en sparen.de zoden. 

~- 'Ook. . 
Vrijdag 

Zo.terdag. 

Zondag• 
• Muo.ndag. 
; Z!!-t er dag 

1 Aug.: De Juco vergadert ten huize van Dhr. 'P,Juf'-
. · fêrmans, Amandelstraat 51. · ., . 

Anderen besp~oeien de bovengenoemde gras-
zoden, · 

2 Aug_.:. Balletje tra,ppen,J.ren make er een oeifening 
1 1 ' . ' . , • 

van. , "•' . 
3 Aug.: Senioressportdag, plus veteranenwedstrijd!! 
fAug.: Club. bij Alsem,. 

16 Aug.: Lens 4 naar Panni'ngen! • ' --------~-----------------------------
E R RA T tJ M:O:i;, blz.2-67 regel 28 stao.t. een storende zetf-out. 
Kapelao.n Buis had' n.l. er -op aangedrongen in de club het . 

. spelelement niette verwuarlozen,bedoeld als tegenstelling 
tot de presto.tiezucht •. 

------~-------~---------------------------v·A RIA. ; 
De heer en Mevr. Jo.n vo.n Liempt:.:W,Sleelting betuigen wij onze 
ho.rtelijk13, deelneming bij het heengo.o.n vo.n .hun pasgebo;ren 

· kindje. :na :volgende rege_ls uit een schoolboekje moge hen · 
troosten: Op lllirde e.en engeltje minder, 

In dê' .. heme~ een engeltje meer, 

Drum Hu.gans en ·Rio. Hi.erck gaven öna kennis"ván hun voornemen 
in'de echt te treden. De pleëhtigheid vindt plmts op ·Dinsdag 
12 Augu13tus in de Therasio.kerk, Apeldoornsche·làa.n 240 voor de 
H.Mis van 10 uur. Hun toekomstige adres is Eerbeeklaroi. 14. 
Lena-biedt'hetbiijde bruidspaar oprechte gelukWensen·aa.n.MO-..: 
ge een stralende toekomst :t\un deal zijn, · : 



·' (l, 

:_gJJ-=-.-~------~-'---' =•-------------............ _ 
Donatrice Annie Prlk'!lder skagde voor het lliddenstanddiploma. 

Jan Roo~enburg bleef niet achter en volgde her illuster voor

. beeld. Voor beiden volgen hier onze· oprechte gelukwensen • 
.- .I ,- " • . 

Op Zaterdag :! Auguiiius a.s. herà,enken :de heer en Mevr •. B.Bri:zi

kel - Mertens.te Wasse.naar de dag, wahxop zij vóór 25 jaar in 

het huwelijk traden. Met dit . h,euglijk feit feliciter'l)n wij 

onze geachte 'dorui.teura , Va:(].· ;harl!e en wij wensen J1un nog vele . 

gelukkige jaren. · · 
. ' . " . . ' 

. ·--------------~----------------------------------------,, . ' ' 
IENSSENIOREN-SPÖRTDAG op 3AUGo 1947. 

V A N D E i C o; . 
Zoti.ls reeds eerdèr cièricht Vindt op, 3 Aug. a.s. wederom ëéil. 

grote sportdagLplaats._Op·onderstaande nummers zullen zij elkaar 

bekampen, Lvoor seniores · · · ·, · · , · 

l. 100 meter hardlopen 4. ingooien 

2. verspringen. 5. b~ldribbelen 

3. doeltmhieten , . 6. 1000 metro. duurloop . 

Evenals vorig jaar zal ook nu weer een zeskoJ1p worden georga- ·. 

niseerd, zodat de' deelnemers om voor èen prijs in aanmerking 

te kunnen ~omen, aJ.le nummers zullen moeten -verwerken:. Dé plaat

~ing in het totaal klassement beslist over ~e toekenning van 

de prijzen~ ; . . . ' . · ,;, 

In de ·pauze opgeveer óm ;.- uur zal een veteranenwedstrijd: · 

wordèn gespeeld, waartoe onderstaande, heren VTOrden uitgenodigd: 

4. gebroeders Janssen, 4 gebroed.:,r$ Hoef;iagel, 2 gebroeders 

Bontje, 2 geb;roeders van Egmond, J.y.Liempt, J,Bos~, P.Pelle

koorn',' J.~cqo, G.Visser, W,Westing, C,Hattink., van Roon Sr., 

C.v.d.Laan 9 • C.v.iCëmpen, H,v·.d.Booga:ard, H,Jacobi, Jagerman, . 

Pau,7els, c.ve,ster, P,Juffermans, A.Nijland, H,Prins~. 
.• · 1 t • 

Voor zover nodig zullen de deelnemers aan de sportdag hun spul

len wel besc~kbaa:r willen stellen.·' 
' 

' , 

De wedst;{jdëri va'rigèn u1.teriijk om 1.-. uu:i: ruµ.: · 
De deelnemers c;tienen _zich vó6r 12,20 uur aan __ het wedstrijdse"'. 

cretaria.at in het Lens home te melden. · ,t~ 

Zij ontvangen dan het deelnemersnummer, dat duidelijk zichtbaar 

moet word.in gedr;;gen, · · . : · · • . · 

Deelname alleen toegestaan in sporttenue met voetbalschoenen. 

Wij rekenen· op eén grote deelname en veel toeschouwers. 

Wie zijn de .deelnmers aan de zeskamp? . . 

r. alle seniores, ook de niéuwe l'ede,n,die het vorig seizoennog 

. nièt voor Lens speelden~ · · ,. 

\ 
, ,l 



· ·, . . · · . . - 275 -------------~~-------------------.. -2. Juniores -van minstens. 17 jaar, dus .ook ,indien deze reeds .. deel.na!!iell- aan d:e. juni~rsspórtdag. . · · . . · · 
·nat de. Eco .. ook rekent· op .de a~~ezigheid e:zi de· vriendelijke . hulp van d'e leiders; il:i,e op de .Junioresspcirtdag hun di.enstem op zo eminente wi-lzë'"v. errichtten, spreekt vanzelf •. · · ' .,. .: EXJO •• 
V E T E R A lT E N!. LET :cEHS ÓP ! ! 
Herinnert U zich nog onze V!edstrijd op 19 Juni? En nu rekent de Lensschare veer op onzè aanwezigh(;lid; Spreekt•.U met mij 
~ de sportdag op waardige wijze op te ltqstei:ein? All~n pre-sent! ! , · . . . . .. . .. . ... · p J . -------·---... ----· ----· -----~=----------~-~.;.."""' N A A R D U I N R E .1 :L!. , .... 

I•.' 

~en duizen'lkóppige menigte, 'zo stond in'.onze .zakagenda, zou naar Duinrel.l optrekken,· Natuurlijk héeft deze· grote>makeu:i: velen er v~ teruggèhouden mee te gaan ~n de deelname bfeef beperkt tot een uitge1ezen~ maar.klein groepje van 42, Voelen-wij ·ons nu teleurges-t:eld? Om het aantal,',ja! Om het, verloop van de daff, neen! Ina:erdaad ;déed het niet prettig aan op de l'urfmarkt te moéten zoeken naar bekende gezichten. Het was -tièn voor half twaa.lf • toen ,het laatst'ê ,groepje m!s)t de tram wegreed, andere waren .ree'ds een kwartier eerder ver-trokken en de fiètsers hadden om kwart over elf de reis aànvaard, terwijl later ,bJeek, · dat een vijftal eigen gelegenheid . hadden gekozen, En zo, kwamen, y1e tot een aantal váll ·42, Dat hei; weer. stralend en de zon nu en .den tè stralen<). .v..as 1 weten ook de wegblijvers wel, Me.ar wij° V(?nden i:ii het ,boà koelte, er.was volop.helder, koud :pompwater,·.er was· ijs-hm! o.m mooit te vergeten! - en·erw.aii' jolijt'! We hadden 4 bollen meegenomen; je moest toch ergens &".11 kunnen .zien1 dat. het 
1 

een voetbalclub·was, die uit was; de spelers.waren al te spaarzaam aanwezig! Doch die er waren, hebbE!n hun"hart-kunnen ophal(;ln, · · ,. . . . • ' : Jan Roozenburg ontpopte,zich als een prima trainer en.vond· .· dat ook de d(llllee· moesten' leren ·koppen, Ti-uusj~. i'Talstèyn· bleek een vlotte leerlinge; menige j9nge;n .kan"niet in de scha.duw va.n .. haar werk staa.n; , · · · .•, . · · · • ..• De speelwei boo/l, een .unieke gelegenheid voor. de eerste· keer ' in de Lensgesoheidenis 'een'grootse handb~lwedstrijd te spelen •. Partijen werden gekozen en,de opstellingen gemankt. In de·. ploég, wa.arvan Uw versla.ggever de eer had deel uit te maken zag ,men .. Mevrouw Walsteyn 11topperspil' spelen zoals dit be-
0 

' 
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hoort. De jongere dames van de tegenpartij hadden geen schijn 
van kans en cri.ze back Nico· Schouten kon gerust in de schaduw 
van zijn si;opperspil zijn sigaartje zitten roken. · 
Jan Hoefnagel, die zich als scheidsre.chter ergens in de peri
ferie van het te=ein onder het gebladerte van een woudreus op
hield, vond 3-1 een mooie uitslag en kondigde het einde aan, 
waarna het afgematte gezelschap met zuurtjes werd bijgebracht. 
Later wist een van de vaders een mooi spelletje, dat de jurk 
van zijn oudste il.echter de doodsteek .gaf. Maar ja, in het 
huis der dochteren kijkt men op een jurkje niet, zegt het 
spreekwoord. En bovemien worden tegen de volgende zomer toch 
weer een paar textielpunten beschikbaar gesteld. 
Bij het touwtrekken bleek het touw sterker te zi.jn dan het vel 
van de trekkers. · 
Dat bij trefbal ondergetekende het eerste slachtoffer was,had 
U, geachte afwezigen, wellicht verwacht, ma.er U had het gejui'ch 
eens moeten horen toen ten slotte Jan Roozenburg en Wim Hille-
naar een voltreffE;lr te incasseren kregen. . · 
De foto's die in de maak •zijn, zullen mijn simpel verslag aan
vullen en de herinnering bewaren aan de kleine Lenstrip 1947, 
die het volgend jaar wordt herhaald. 
We riskeren de ontevredenheid van Philip de Heer èp de hals 
te halen, maar hij gaat thans op de schouders van Lens de rij
en langs. Hij, die zijn gramofoon met 42 platen per bakfiets 
van huis meenam·om ons te amuseren, verdient onze hulde en 
dank. Wij waren er even stil ·van: zo'n onderneming op zo'n 
hete dag! Was het wonder, dat we aen de thuisblijvers dachten? 

' . 
- . . ' . P.J. -------------------------------------------~---------------

HET WOORD ·IS .AAN DÈ ·s EN I OR ES! 
Sta mij toe, beste sportvrienden, een woord van opwekking te·, 
schrijven om de· oproep: :van ·de Eoo te ondersteunen. · 
U weet, a:at de Jun:j.oresdag een éolatänt•succes werd. 
Nu is het Uw beurt. Er zullen veel ',ki'jkers zijn: leden, dona
trices, donateurs, ook veel juniores en de,veteranen. 
Zoudt ge hen willen teleurstellen en zelf elders Uw vermaak 
gaan zoeken? Neen, niet waar? Ook de Lensseniores dragen hun 
steentje bij voor onze zomeractie. · 
Er moge veel strijd zijn! ' P.J. 
------------------------'----~--------------------NOG.EENS D]r JUNIORES SPORTDAG. 
Juist vóór de sportdag van onze seniores vinden we ruimte in 

' 
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de Lensrevue om enige. technische· bizonderheden: te melden uit ~ 
de. kelilp door· dé jongeren gestreden: . ' . . · . 
GROEP A. . . • 'i 
80 m.Haxdlopen: 1. A:Haasjes' -~ 

J .v. Luxemburg 
P.de Leeuw- ., 

10,4 
i1.5. 

sec" (10.2). 
(11.2) 

, . 
. ' sec. 

Hoogapringéns · 

Verspringen: 

Döe lschieten: 

Bel dribbelen: 
,· 

11.8 sec. '· 
1. Á.Haaajès·l"55 m.,(1.50 m) 2. J,v.Luxémburg 
1,50 m, (1,35 m.) W,Kervel 1.50 m.; :M~Gelauff 

· ._1.50 m. · >, • · · · · 
• r , • 1 

.1. A,Haasjes 5,12 m,(5,15 m.) 2,P,de Leeuw 
4.78 m,;3, J,v,;Luxemburg 4,'72 ll!f('4.~5 irt~) 
1, J.v,Luxemb~g 28 p,(16 p.) G,Lam28 p',; .. 
2, A.Ruygrok·24 p.; F.Sèhippers_ 24:p. . 

L C,Hilleiîaar ,15;4' sé'c.; 2, ·F. Sèhippers 16 sec.; 
3, E,'ten Berge 17.2 sec. 

Algemeen Klasseme·nt ' . 
~ 

H,spr; H.L. v.spr, B,dr, ·D.sch. Totaal 
1. J, v, Luxemburg ... 2 2 .3 11 .. l 19 
2. A.Haasjes 1 1 "1 4 " 14. 21 
3~ M.Gelauff 4 2 6 16 6 34 . 
4. J,v ,láe lzen 5 5 5 7 19 41. 
5~ W • v, BlijswiJk 6 7 ... ,.)l 6 17 : 44 
6. A,Ruygrok. 10 7 12 13 3 45 

. ,. ' 
GROEP B, ·' 
60 m, Hardlopen~ l, ToHeijdra 9,6 sec.: 2. J,Kortekaas, 9.!l .sec:: · 

J,.Admira!lll0 sec.i w.Tettero 10 sec, ', ~ 

Hoogspringeni . .. 
t. ., 

1. T,Heijdrá 1,35 ,m.; .A,Jansen 1,30 m.; 
3. G.v' .Roón 1~25 m~ · ···· ·•. · ' · · 

. . . . . .. 
f Verspringen:· 1. J,Kortekaas 4 m.; ·w.Tettero·3,65 m,; J.~Ad-

miraal 3.65 m~ .• 
• ; . •.i • ,. ' ·, 1• • ' • 

o Blokjes raP'en; .... 1. J,_Adniiraal 19.6 seo.; 2. T.Heljd:z;oa ·19,8 sec,; 
· . (21.4 seo,)_3. M,Semeijn ?.0 sec,;' H,;Haket ·2-0 !i~C, .... ._ .. .'. ..... 

Bal ingooien, ;i, T,Heijdra 13, 70 m.; 2, J;Admiraal.'13,35 m.; 
3. ·w.Tettero '12.60 m. ' · ·, 

t 

. ' 
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Algemeen Kiassement. 

, H.L. V:.spr. B.g, H.spr. 
l. J .Admiraal 2 2 2 7 
2. P.v,d.Broek 8 , 5 '4 4 
3. T.lieijdra l 24 l l 
4, W,Tettero 3 .2- 3 . 5 
5. C,Bon 6 6 ·11 · 6 
5, J,Kortekaas 2 l 12 10 
6, P.Dekker 15 8 8 10 
Het aantal deelnemers bedroeg 80 van de 113. 
Verleden jaar was dit 35 van de 71. 

Bl.r. 
l 
5 
2 

20 
5 
9 
7 

Totaal. 
14 
26 
29 
33 
34 
34 
48 

~ Wat hier en daar tussen haakjes werd geplaatst,slaat op· 

de prestatie van verleden jao,r. JUCO. ------------------------~---~--------------~---~--
I 

E.I N D STAND: .... 
~e Klas F. 
l. Lenis en Snel 18 16 l l 33 108 - 17 
Velo 18 15 2 l 32 68 - 17 
D.H.L. a 18 15 0 3 30 62 - 22 
H.R. v.c.· 18 8 1 9 17 49 - 36 
Wilhelmus a 15 6 3 6 15 31 - 29 
G.D.A. 17 6 l 10 13 37 - 43 
Gr.W.II Vac. 16 5 2 9 12 25 - 41 
Valkeniers 16 3 0 13 6 • -12 - 58 
Wilhelmus b ,12 l 0 11 2 9 - 83 
D.H.L. b 12 0 0 12 0 7 - 62 

Juniores die op vacantie g-..an, verzoeken wij ons te berichten 

wanneer wij niet over hen kunnen b~schikken, JUCO. 

--------~-----------------------------------

• 

, 



DE LENSREVUE 
-Weekblad van ·de Haägse R.K. Sj_lortvereriiging Lenig en Snel; 

Opgericht 18 Dec;1920 ' Alg.Secretariaat: Gaslaan 54 
. Terre:ineru Zuiderpa.rk, ingang Vreeswijkstraat • '· . · -------~--------:_ ____ ..;. ___ ~------------__;--~'7'---...._-:-,--~. 

Redactie: P.'Juffermruis ·en J.y.Venrooy 
. ' Redactie-:adres 1.lunnp.del straat 51 · ., · 

Administratie-adres: J.J.van. ~uxeinourg, Copernicusatraat 56 ---------.... ---~""."------~----:~-------:-,---:---.;. .. ~--,-:~-:--.... -;-------
Jaargang 1946-1947 N2 52 ~: · _ 5 Augustus 1947 
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-1 E N S I Z A K A G E N D A/ . . . . - ' 
Woensdag 6 Aug, 7 uur, Juniore's troinen. 
Dondel'.d!J€ 7 Aug., 7 uur, Seniores· trainen, 
zà.terdag 9 Aug. .Balletje. t:i:appen. · 
M1111ndag 11 Aug.. Club ais· steeds, 

" 

Zaterdag 16 Aug. .Lens 4 no.ar Pa=ingen. ' .. · · -~ ·· 
Zondag ·17 Aug._ Veteranen tournooi op terrein v,Qu:.c·.c. Steps; 

1 Zondag 
De senioren ga.an op bezoek bij ·A,D,S·, 

24 "Aug. Leris-Weaterkw'artier-dag. 1 
Lens 1 gá.at naar M.phense Boys. • 1 

Zondag 7 i;lept·. Lens gaai; op· bezoek bij'D"S,S.H, 'in Haarlem. -~-_.,. _____ .... __ ·, ---- . ------- . -- ,:------- ·------------------ ' 

·D E J -A A R G A N G V O L •. 
De Lensrevué is een. van de trouwe· ·vriel:lden van ónze club,· Week 
in week uit komt zij in rui!]l 450 gezi:r..nen het v.erenigiiigsnieuws 
brengen.·1~'n wij menen te wefen; ·i!at on,:i clubblad met graagte 
ontvangen 'e m métc be làngste'lling gelezen wordt. Toch· s'treven 
wij bij ·ons schrijven niet nam:- vinden van liloemrijke taal., 
noch smukken wij onze ~e:tslagen op met •tierlantijntjes of met 
humbug 'teneinde de aandacht; van'de lezers te trekken. Wij pre- · ,. 
f.ereren in de. Lensrevue het leven .in de ~lub weer ·te geven zo- ' 
als dit inderdaad ia. ; . .. 
Zijn wij tijdens de hed'en geëindigde jaargang- hierin gesslil.àgd? 
Zo ja, dan gewagen wij met. g.es .te· grote:r; waardering van de . 
steun, die wij bij-'het. samenstellen van de Lensrevuë" ondervon
den van de heren secretarissen der verscilillende commissies 
en van nog enige i:m;enders v~ ártikelen. , , . . . •, . 
Zeer tot onze spijt moesten Wij het· gèdu:rende geruime tijd 
zonder de fijn versneden pen van ·onze vriend. Jac.v~d.Kleij . 
doen, maar nu een andere trouwe Lenser n, 1. J ,yan Yenrooy 'diens 
plaats kwam·. innemen, kan mën: :verrrachten d1;1,t onze revue ~'/! peil 
zal blijven, . . . . ' 

' . . ' 



, 
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'Weer is gebleken, da·t de Lensrevue geen eendagsvlinder is.Zij 
kent het spreekwoord: Trou · moet blij eken! . · . . . P.J. -------------------------------------------------------------• 1. . ' 

BESTUUR en COMMISSIES van LENÎG en SNEk. gedurende het ve·reni-
. g:ingajaar 1947-:- 148, · 

1. BESTUUR: . 
: Geestelijk Adviseur: Kap. D,Buis, Willemstraat 2. 

Voorzitter: W,Praalder,Regentesselaan 30, Rswk,Tel. 11.95.09, 
le 'Secretaris: A. v ,d. Kleij, Gaslaan 54, te 1. 3 9. 83. 75, 
le Pepningmeester:.H.Houkes,,2e Schuytstraat 60. 
2e ·voorzitter: P,Juffermans ,' .Amaildelstraat 51, · · 
2e Secretaris:· J.v.Venrooy, _Jl)i.rdervdjkstraat 160, 
2e Penningmeester: J.v.Luxemburg, Copernicusstraat 56, 
Commissaris: C,Miltenburg, Alexanderstraat 5. 
Commissaris: N,Schouten, Jonckbloetplein 63. 

ELFTALCOMMISSIE: 

• 

Voorzitter ff.Houkes, Secretaris G,v.d,Steen,Witte de Withstr. 
~. Leden Ph,de Hee~, H,Jacobi, H.Janssen, 

JUNIORESCOMiHSSIE: Voorzitter Kap. D,Buis I Secretaris :A, v ,Huf
fel, Sneeuwbalstraat 98, 2e Voorzitter P,Juffe:t'mans, Leden · 
J,Goemans,'.t..Speelmans Sr,, H,Vink, W,Visser, J,Vfalsteyn Sr.,. 
J" v-. Uassem. 

PERS- en PROPAGANDACOMMISSIE: Voorzitter N,Scnouten, 
Secretaris: J,Hoefnagel, Merkusstraat 55, tel, 72,09.46,. 
Penningmeester H.v.Rijn, Meloenstraat 59, tel. 39.32.27, 
Leden C,v.Kempen, W,Hillemaar, J,.Bogisch, 

FINANCIELE COMl!.!ISSIE: A.Hoefnagel, L.de Weert, J.Wüstèfeld, 

~DACTIE LENSREVUE: P. Juffermuns , J ~van Venrooy. . 
------------------------------------------------ ·-------~ ---
E N I G E B E L A N G R IJ K E M E D E D E L I N G E N. 
21 September wordt in het Stadion te Amsterdam de wedstrijd 
Nederl,and-Zwi tserland gespeeld. Ge_gadigden voor een plaatsbe
wijs onder de leden en dona~eurs moeten zich uiterlijk 11 Au
·gustus schriftelijk aanmelden bij het secretariaat, Gaslaan 
54. De prijzen zijn: voor jongens 75 cent, voor ouderen van 
f 1.50 tot f 5.5c. · · 

' Voor de tocht naar Panningen kunnen we nog supporters gebru:i-
ken. De opgave dient uiterlijk 9 .lJ.ug. te geschieden bij Dhr. 
N.Schouten, Jonckbloetplein 62. 



----------~---------------------';""· ______ _:~---~---=-2.§1_~ 
De deelnemers· gelieven voor Zaterdag a.s. hun geld te storten 
bij Dhr. N.Schouten, Koptenf 20.- per persoon. 

De Eco meldt· ons, d.ixt op Zondag i7 Aug. begonnen wordt met de 
proefwedstrijden vcor de samenstelling van de competitie-elf-

. tallen. Als er onder de spelende leden nog vacantiegangers 
bevinden op de laatste Zondagen van Aug •. geven ·ze dat deze 
~ nog op aan de secretaris von dè Eco: G:v.d.Steen,\ÏÏitte 
de,lîithstraat20a. · · ,. · .·, · . . ' ', .. ---~----------------------------------------------
VARIA.: •.. 
Wim liÛySIID.ns stapte Donderdäg 1.1. van de fiets· om ons met 
een stralend gezicht· te vertellen dàt zijn verloofde, onze· de-, 
nntrice Mej. Kops die morgen uit het ziekenhuis was ontslagen. 
Twee ·blijde hart!ll!, neen drie, want ook het Lenshart juicht · 

r , . . . • 
mee. . . . . . 
En'Pa.Vink deelde met gerechtvaardigd~ trots mede; dat zijn•. 

· zoon Beh Vink.is geslllllgd voor het mac~inistenexamen. Bravo~ 
Ben! Laat de stoomketel· niet droog staan!. · 
Op de dag, dat V deze revue uit de bus hr.cl t, waO:rde lezer, · 
stapt mevr. v,d.Boogaard, bij ,de ouderen beter békend,als 
Fientje Janssen, met twee van hailr' ,kinderen in Zuid-Afrika àan 
boord op weg n=r• .Holland. . 1 : . 

Al,bert Ruygrok op vccantie zond een groet uit Vaals. -~---------------------------_..,. ______________ ... _____ _ 
D E.' s E N I O R E s s p O R T D 1. G 1"347. / 
Als de activïteit van .organisatoren afhangt van het succes bij 
hun werk, dan is hét 'verloop ·val). de Senioressportdug een nieu
we átimulo.na v'oor de Eco en ·P.P. tot verdere actie; · 
Niet dat het aantal deelnemêrs_ zo di:werend was, n.l. 27-, ooar 
deze.hebben zich allen VQ.ll hun b~ste zijde laten zien en hier
mee de vrij talrijke toeschouvn.irs - het· hadden er meer mogen 
zijn· - en zichzelf een prettige m,iddag bcz.orgd •. 
Van sommige seniores wisten vn,j, dat zij op vacantie · wnren: , . 
von één dat hij nie.t in de juiste. stemming was; van weer ben 
ander; dat hij ergEplS een gouden bruiloft vierde; vàn een jon
gerEl ~vermoedden.wij met een· kluit in het rietje te zijn ge- . 
stuurden wat wij zouden moeten schrijven van de andere afwe
zigen, weten wij niet, niuar zij zullgn wel een heel bela.ngrij-: 
ke reden hebben gehn.d om de uitnodiging -.an hun eigen club in 

•· de mnd te ·slaan. 1,lis'schien hcdden ze wel ·een ripo.n ossen ge-
kocht • • • • .. • ~ ... . · · k • ' 

:De veterwen, .van wie niet miI),de:r d::m' 75~ o.o.nwez:i,g waren, - . , ~ 
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sp~;;--;;;;-;itti;-;;;;ijtje ~-;,:~r~ld;-~d;-;;~;~ï;;;;i~d; 
in de tweedf:l helft deed zeer oudtirwets aan; maa.r Neiis en de , 
Oude Reus wuren niet te vermurwen en dti.àr de blauwe v·oorhoe-

. de, waarin een tweetàl corpulente heren 'de toon aango.ven,.van 
. de geboden kansèn gebruik maakte en•met bakker: Van Kempen 

geen z9ete broodjes'bak:tè•; moesten de roodhemden met. 3.-i het 
:vaantje strijken. · · 
Maar keren wij terug near de· hoofdschotel -van hep sportmehu : 
C>J? ,deze middcg. , ,. ; 

Nadat voorzitter Prà.!ilder de ai;hleten had verwelkomd, zetten 
de ng 's 1-2 ,; en 4 zioh schrap om zich zo snel mogelijk 1oq: m. 
te verplaatsen. Er waren 7 -series·.· De 12 die het rap'st ter· been 
blèlèen te zijn - om organisatorische redenen.was de prestatie 

,. ván H.Houkes· veronachtz=d - ·kwamen in de hnlv.e finnle eh op 
eind van het liedje bleek Gerard nran der Steen het beste in 
staat te zijn zichzelf te vervoeren. 
Dat lange benen ge~n ·monopolie bezitten .op topprestaties be-,, 
wèes "dat Kleine rare Keesje", z oàls een van zijn vriênden 
Kees van Luxemburg betiteld·e; door een sprong van 5.90 m. te 

· demonstreren: .-een echte spriilJl'"'in-het-veld. 
30 punten bi'j doelsèhieten! Wie ·zeû er toe in staat zijn? De, 
beurten vo.n Aad Hoefnagel brachten 10, 10 en nog eens 10.Nog 
zo'n raré schutter niet! Wie er 0m lacht, doet het maar nn ! 
En probeert u·eens een hard .opgepompt vijfje 20 m: weg te wer-

··; .. Ïiè.ii op de Klassîeke ingooimaniér !' André van Buffel deed e;r; , 
nog een schepje· op .en··maakte er 22_.;o m. van. , 
Do.ai' ·scheidsrechtér Van Rijn bij_de veteranen nîet van ophou.:. 
den wist·; móest baldribbelen vervallen, maar de duurloop -wat 

, , een grapp~ge·•ben_aming! - werd eell: wàardig slot .van de s-port
., dag ... 13 lopers volbrachten de opgave om 2 keer de sintelbaan 
:_ af te' re'liriéti·. Jan Roozénburg liad misschien een bepnaldé reden 
. · om uit' dé slof te schieten: •hij liep een prachtige race 'te-

, gen Ger;:ird ván· 11er' Steezi en won in 4 m:i.n. 35. 9 seconden· •. 
':Bij het 'tot'a:al 'k:l...'1.-ssement bleken de ·sporters zichzelf. op _de 
volgehde .wi.jze_' te ,hebben geklasseerd: 1. C.v.Luxemburg, 2 A. 

· Hoefnagel, f 'J'.Wüstefeld, 4 G.v.d.Steen,· 5 A.Blok, 6 1.v~Hóu
·: tel.'.t., .'7 ·A.1;:H'u:r:te1',.8 H.dezi. Drijver, 9 J.W~lsteyn, 10 J'.Roo

zenburg, 11 A.:Bogiséli, 12 H~Helmich, 13 H.·Houkes, 14 A.v.Lu
:içemburg,_:15 B~:Bes, 16· Th.Jó.nssen, •17- J.'V. Venrooy, 18 A.Zaal, 
1.9 J~v.Luxemburg, 20 L.lfiessen, 21 J.v.Melzen, 22 H.NaaE1tepad, 
23 J .Bom, 124 · J. Sinjorgo, 25 J .Lirinewée'Ver, 26 W.Hilleno.a;r,, · 
27 P.v,Leeuwen. . . · ... , . 
NïEÏt· 'clte-ri kttnne~ n~ 'l. zijn, ;ook ~et . op een Lens sportdag. 



· . ' · ·. - 282. --------------------------~-----------~----------- - -
Mao.r wel mogen wij alle dèe lnemers op' gelijke wijze prijzen, 
omdat zij een pret·dge dag bezorgde·n aan Lens en l)a,ar aanhang, 
Bij de uitreiking va.n de prijzè:n liet de voorzitter niet na 
hierop te wijzen. . . ' . . 
Tot slot zij gememoreerd, dat natuurlijk ook Kapeiaan Buis aan
wezig was; dat een aantal Eerwaarde Broeders zich onder de· 
toeschouwerd bevonden, maar da.t· we tot onze spijt geen foto's 
hebben zien maken. · · , . P.J. ------~------------------------------------------------·u I T HET J U }f I O .R E N K A M P, 
Foto s 
_De volgende junioren dienen zo . spoedig mogelijk een p~sfoto 
in te ·leveren bij Dhr •. A.v.Huffel, Sneeuwbalstraat 98: H.de. 
Bakker, H,Alsem, P1,Ev.ers, B,v;Gaalen, J,Lelieveld·, N,Romijn, 
B,v.Tilburg en G,Overdevest,, Deze foto's zijn benodig<;l voor 
de competitiekaarten voor het ·seizoen 1947~1948, De competitie 
begint half September zodat er niet veel tijd meer overschiet, 1 

Bovenstaande junioren moeten er rekening mede.houd 0 n. dat de 
mogelijkheid bestaat, da.t zij de· eerste competitie-wedstrij,--

' den niet kunneri meespelen indien de foto.'s niet tijdig "bezorgd 
zijn, Zonder co~petitiekaart mogen wij niemand in een elftal 

'opstellen. Ook de volgende jongens worden verzocht een nieu
we foto te laten mt:ken •. De oude foto '.a zijn in -veie· gevallen 
vuil-en niet goed gelijkend 1meer zodat vernieuvring wel gewenst 
is. óJJe patienten zijn1 H,v.d,Berg, E,teri Berge, S,BleekeJllolen, 
G,Blonk, C,Bogisch, W,He,:,ge, .B,He.rfkens, C,Hillena.ar,' A,Hoog
duin, J,Keuls, G,Lammers, a:v.Roon, P.Pellekoorn, Alb,Ruijg
rok/ w,Tettero, A,Urb:,mus, P.Vollebregt en L.v.Zeeland, · . 

NAAR DE SENIOR.,"'N: ., 
De Juco neemt vo.n de volgende jongens cfscheid d:;iar zij ·onder 
leiding van de Eco het volgend. seizoen nc.ar de afd. senioren 
zullen verhuizen. Het zijn: R°~Becker, H,v.Hirtum, W,Kervel, 
P,v,Leeuwen en L,Verschuren.·• ' , , · 
De Juco heeft dit besluit genomen om te voorkomen dat ;l.eze 
jongèns o.hders geregeld als r,,~erves · zouden moeten worden op
gesteld voor de -A-klasse., v:m de Junioren-afd, Jongens, het 
allerbeste! ! ! ! ! 
I .,, 

, 
TRAINING: WOENSDAGAVOND 7 UUR!! ,,. 

A"v.H.' 
___________ .,. _______ ·~-----7-------~----... -------..:::·~-i----:,...::.... 

' 



. 

-- 384 ·- - ----------.----------~--· .. ·------:,------------------'!"'"-------
0 N T B O E Z E M I N a·. 
Wna"I; ik hevig naar verlang i!l dit: 

Ieder'Lenser zij er een met pit! 
Om zo iets édels te bereiken: ' 
Moet ge naur de, trainer kijken, 
Volg met aanq.ncht wut hij leert, 
Dan gruit het voetbalspel gesmeerd. 
Dan eerst komt wat bij Lena behoort:·· 
.Hoge cijfers.op het scoringsbord, · 
Dat ia juist · de W!"ns ,ook van het be stuur .• 
Dus ia geen inspanning te duur. 
Op dan, jongens, steeds vooruit! . \. 
Eens moeten wij de 4e- kló.sse uit! 
En komt er eens een goed terrein, 
Dan zijn we, waar we moeten zijn! 
Dan zegt· ieder naar mijn wens • 

' t 

. Zeg, de allerfijnste club is Lens! 
~~-,...~------------------· , --·----- __ .::, __________ .,., ____ Adt"B. __ 
V A C A N T I E P U 7, Z L E. , \. 

Tweë Lensleden van omstreeks 20 jaar stapten op Scheveningen _ 
in iijn a, gingen er bij het Vredespaleis ·weer uit, om even een 
bood.schap te doen in de ,Laan Copes bij het Politiebureau,hier:
na stapten ze.wederom op de juistnankomende lijn 8, welke ze 
,op het Spui verlieten om, in de· stad nog· enkele inkopen te 
-doen. Hierna, 't begint vervelend ·te worden, stapten ze weer 
op. iijn 8 naar Scheveningen en hadden voor al ,dit tram.'llen· no
dig gehad 45 cent voor hen beidèn. Hoe kan dat? .. · 
Vermeld dient te·worden, dat geen vrachtprijs-werd ontdoken 
en het normale H:T.M.•Mtarief betaald werd. 

' . ' 
Een mooie opgaaf o~ 

f heeft. 14 dagen tijd 
Amandelstraat 51. 

op een hete dag over te piekeren" llen 
ons de oplossing te'melden. Adres: om 

, Wie wc.n.gt een kmlsje vooj; een prijs?:? 

' 

·' 
.. 

\ 

_, 
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1 E H S 1 

WoellSdag 
· Dondel'.d8g 

Zaterdng 

Zondn.g 

Z A K A G E N D A. -, .. 
13 Aug. 7 u.ur: Juniores oefenen. 
14 Aug. 7 uur1 Seniores oefenen, 

15 Aug.2.30 ": Lensers start voor 
1 

Panningen.(Capi~ 
. tol;) 

B, Co~b. C - Ve-17 Aug.: · \---. .Lens Comb.A, Comb. 
teranen, Lens A. 

- Mnn.ndag 18 l,ug.: .. ,: Club 1;Ü-B ste_eds. _ . _ ·, . / -----------------------------------------V 4 N DE E CO. 
PROGRAMMA: , 

'1.15,uur A.D.s. 2 
2.30 uur A.D.s. 1 

. 1 ... - u= Oosterb.2-

L,en 
L,en 
L.en 

. ~· .. · .~;, ., . 
;, i' •. . -- ' . .• e. . . ' ' -~ +~ s. Comb.B) teITein Moûstel'.se,'l"eg;• . 

s. Comb.A) Loosduinen "Madesteyn"·, 
S, Comb.C tenein v.Tuy.llsttáát. · ... · - . 

Comb. A: J,li'rijters, ,A,Hoefn&gel, ,H;Helmich.',R~Roodemijs,, 
R,Roenars. ,,H, Overbeek,·,11.nt, v,Huffel, ,A.Koppelle, ,c. Schïlper
oorl. ,J.Willems, ,·J,Wüstefeld, · Le:i,qer: R.Roemers. · 

.• 

I , , . , . 
Comb. B: · W .Huysmaps. ,A.Huffel .)L.á.e Boer. ,J .Hop., L1 v. Houterl., 
H.Kops.,A.v.Luxemburg.,W.Verheggen.,h.v,~uxemburg.,Fr.v.Niel, 
C,v.Luxemb=IÎ'• Leider: A.v.Huffel. · . . . . . 

__ Reá. voor A en B:· W.Hug$s.·,A.Versteegh:~L.v.-d,Wal.,G.Luykse., .ll.,Zaal. . . . . . . . 1 
. Te=ein van A.D.S, is te bereiken me~ bu_s P. tót e_indpunt. 

Comb. c: Ch.Demeyer-.,A.v.d.Hóeven.,F.v.Deelen;,Fr·•Alberai.,, ..
S·.K;i:-oon.. ,J.v. West ing. ,A.:Slok. ,H;Hemmes.·,L.de Weerl. ,R,Becker, 
L.Nies.sen. Res; w.Kervel;. ,W .Kliinen. ,l,!.Luckel-. ,L. Vers:ch=en., 
R.Willemse~. Leider: A,Vester. 

t. .- ~ 

QUICK-STEPS - VETERANENTOURNOOI 17 AUG. 1947. 
"'•· Voor dit tournooi wol'.den de vol:gende spelers uitgenodigd~ Zij WO:t'.den verzocht om twaalf uur op het tel'.l'.ein Nijkel'.]i:laan ";..~• 

, 

• 
/. 



:..186 - ------------------
aanwezig te ,zijn: Er worden 5 wedstrijden gespeeld van 2' x 7½ 

.,. minuut. Samenstelling zal OP. het terrein door, de leider, de 
Heer J,v.Venrooy, worden beken:l'gemaakt. Natuurl:ijk zullen de . 

. · spel:er'Éi elkaar verbeurtèh; " . . . ' . ........ .. . ' ........ ·· 
• c. v .d.Laan.·,Th,Janoon.-,;r..Hoe.:f'nagel.-,J. 'v. 1/:ei;irooy. ;L. Ullers., . · 

J .Bontje. ,P. v .Egmond. ,C.v .Egmond. ,C.Hattink. ,H.Jacobi •. ,~r.Hoef
nagel. ,P. Jlµ'fermans. ,,H. v.d. Boogaar·d.·,w.Vfesting. ,J .Runderkamp., 
L.Hoefnagel~ ,G, Visser·. '. :,· . ... .... . . ·, - .. . . ·• . ...... 

' ' 

, · Het spel g.iat '!,eer beginnen,. de voetbal mag weer rollen. 
En.wij Lensers zijn er als de Kippen bij om te tonen wat we ~rd 
zijn. Niet .minder dan 3 combinaties komen in 't veld. A,D.s. en 
Oosterboys zullen .onze tegenstanders zijn, prettige wedstrijden 
_gegarandeerd, Wie à.an de namenlijst enige zorg besteedt, vindt 
er nieuwelingen bij, Wat mogen wij van hen verwachten? En 1wat · · 
yan' de .oude getrouwen? Hoog ons blauw-wit! Geen Wegblijvers! 
Geestdrift en voetbal vernuft! · , 

VETERANEN! • ' ·\· ' 

,' Na:" de· 'glorieuse óhdèrlinge . wedstrijden "'icómt. nû het befaamde 
tournooi 'aan de Nijkerk laan. Wij zullen er zijn, •niet waar, en 
het za:i,:, er raak zijn, Sommigen van ons zijn met yacantie en.·staan 
daarom niet·opgesteld. De·anderen•zullen de'Lènsvlag geen ön-
èeraan, doen. · · · · 

. .. . .... ,•.·. P.J. -------------------~------------------------------. . . . 
U I T HE T JU N I O R E N KA M P. 
HET G'iTISLOTEN SEIZOEN eindigt deze week!! Gaari,e h~<l.den viij di.:, 

.reet willèn aanvangen_ mèt een u{~gebréide,OE;:(encainpagnf!,Daar . 
· <rchter de, belangstèlling op de Woensdag- en Zaterdagmiddag en 
ook op de trainiMsavond, zéér ge:r:l.ng•is; zodat wij moé:.ten aan
nemen., dat verschillende jongelui ltlet ·vaoantie· zijn, he'bben vli.f 
ons deze week tevreden te stellen ·met een kle.in, maar zeër 'be- . 
langrijk pllogramma~ Ons A.-elftal,zal ?l,,l. a;á. Zondag de Le:ris
kleuren verdedigen in het bekende RAVA-V.V.P.~tournooï. 
De indeling voor ,oris elftal· is als volgt: • •, 
12.20 uur D.H.Ls - L;ENS. 
i2:55 uur 1.EN~ ... .:. D.'.H."B~'R.K, 
1.50 _uur J,ENS . ~ G.D.s.. . . 
3•.05 uur RTK • .A'..v. v • ..: LÈNS. '. 
4·.00 uur LENS - RAVA 

•' 
t ' • , •• 

Leiders voor LENS-A: , 
. ,de .HeJ:an W.,Vis,ser: S:r;~, 

· . H. · Vink. · · . 
' .. . .. 

, Gezien de ref!Ulta.ten vrtn ~e afgelopen cèmpetitiè gelO'Ven . 
wij ni~t; dat onze~,!1..-ploeg in aruunerki;ig zal komen voor. de 
eer~te prijs· in deze a.fdeling. Dat wiI ~chter helemaal. niet. zeg-
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gen, dat'_ Ae onzen tot.aai kansloos zijn!.! Voor een tweede of der
de prijs achten wij onze. jongens zeker in. staat. En, wie weet? 
••• de vele· juniore·n die. nièt'.ÏiiClEf't·en ·_spelen ·en die .. natuurlijk 
onze jongens dapper zullèn aanmoiidigen, zullen misschien Zon

'dag een pitt:i:ge··èn ongenaakbarè, Lens-pîoeg. zien vechten· voor 
zijn• kans!! ! :i:Iét'.'.zij zo!! .. • .. . .. ··,,, '. . ·:·: " ' . , • .. . · 

''~, • ' • • -.: . .• ~. , " ,·. ~ l,i • , .. J ! ' ··- . ' . 
• De v9lgencîe jongemi inoet,m··om 12 uur ( uiterlijk! ! ) aanwe-

. 'zig zijn vóór de_- ingang van het V. V.P.-terrein (t.9 • .AllO); aus 
niet op,het ter.rein zelf- wachten, want het _is natuurl!J'k ·,zeer 
druk!!. J.v.Melzen. ,J.v .Luxemburg. ,J.Roodenrijs. ,F.Démeijer., · 
R.Wüst ef~ld. ,H. v .Beék. ;A~Haai3je s• ,P. v •. d. Valk, ,A. ,;ÇLooyen., , 
F,Bouwmeester., W.Hegge,. ,}'f .v ;_Blijsyrijk. ,P .de ·1eeU1v. ~en J .Linne-
weever. Deze jongens zullen rouleren!! . , · , ·; · . ·. ' 

-RES: c.Bogisch.,E.ten· Bergei,C.Hillenv.ar en J.de Roos. Ook an
dere .. spelers- van liet B.-elftal ·kunnen hun voetbalspullen mee,-,. 
nemen en zich bij de leiders melden •.. ,:• . . . .' · 

' ·Hier in het kort nog,.enige bepaiingen: Protesten lrunnen 
. niet worden ingediend. Eindigen eJ,f'1,all,;m met; een ·gelijk _aan-, 
tal punten, dan beslissen '3, door verschillende spelers· -te 
nemen _stréfschoppen. Een :elf,tal .dat niet. op Ae aoogegeyen ·tijd 
'aanwezig is, verliest niet. 5-0" Het elftal dat · het e<'lrst op • 
het programma (zie bovelll) stcat vermeld, ve:i.:de,digt" het 1:1e;r.-át 
het doel ·;:ian de iijde à.er kleedkamers·. ·De· wedstrijden worden ge-
speeld op .het W. V .P. -:terre_in. '.' 1 , • , • • ; . ' • · . , : _ . 

- , . ,, ~ • ~ .. l .- . 
.AFSCHRIJVEN:" met opgave van reden,· te richten ll= h8t. junio- · 

· rensecretaria.at', A.v.Huffel, Sneeuwbarstr •. 96, Volgens de nieu..: 
we bepoJ.ingen 'zullen tegèn "wegblijvers" st:t:enge maatregelen 
woxden genomen. Dit geldt natuurlijk ook voor de nog komende' uedst,rijden · · · · ·-• · · · · .. ··· ···-· · · · '· .. f-' ...... .. J • • ••• " .......... ·" 1 

.

. : , . . · .. ·· .. . ' . ,, . .. . :.· .· . ·.,.;(,.,. ' . . . - .. ~ ·, .·., ., ..... 
. . VIEDSTRIJDPROGRA1,1!Yil\; 1 VOOR DE KOMENDE NEKÈN: ·. , .. ' · 

, Op .23/6 ga.an, wàa.:,:schijnlijk he't. D.- en E.-el:f.tali na8;[' Delft·· 
. ·(n~H.L.) 24/6: "A9tiy:;Lta;j" uit, Rotterdam komt op .bezoek:, voor 

hèt ·spelen van. 2• wedstrijden tegen conibinatd.e--elftàlleri uit, de 
derde· en'vierè!é;'klas. t4/6: Léns-C .kömi uit in het RAV11.-vv'P
to=.nroi. 30/6 en 31/6 G.Il.A.-tournooi. Wà.8.:I'.schijnlijk worden 
het,;13.- ên E,..,elftal uitgenodigd. 7/9 Twee, juniorenelftallèn • • ! . . ' 1 ~ trekken. naár D.s.s.H. te Haarlèm, · • · ,.., . :· - . . 
Ook' 11t aan er . nog enige wedstrijden op, het programma voor de . 
pupi'~~~ en ~e jopgste. j~oren. tege~ "0ost~!boy~ 0;, A.;.H. , ~~----~---------------_,,_;,_. _________________ _ 

' 
,· 



:..~§§_: __ , ______ , ___________________ .,, __________________ _ 
, P.s; Denken jullie ook uun de training op Woensdag::i.vond 7 uur?, 

-----------------·-------·----~-~--------~------------ t . D E T R I P V A N . H E T V I E R D' ,E. 
1 Eindelijk is de dog van de reeds eerder aangekondigde trip ! 

aringebroken. Nog enige dagen en het is Zaterdag 16 Augustus. ·t 
Om kwart'over twee des middag$ komen de vrienden op de hoek 
van Cc.pitol bijeen. En als het startsein wordt gegeven, zullen 
er tranen vloeien bij het afscheid nemen, zakdoeken worden .ge- , 
zwqaid, de wielen béginnen hun rondegang en'Lens 4 ·gaat Zuid
wnarts, naar Helden-Panningen om on;:,e kleuren eer aan te doen. ' 
Concordia, de Limburgse club, die de gastheer van'de onzen wili · 
zijn, moge ondervinden dat .. Lens een sportieve 1club 'is. ·' 

Er is· nog plaats voor .enige gegadigden, niet à raiso'n van 
f 20,- zoals we abusievelijk meldden, doch tegen betaling van 
f 10,-, ·dus precies de helft. Men melde zich eventueel uiter- , 
lijk Vrijdag a.s. bij Dhr. lf,Schouten, Jonckbloetplein.,61. 

Jongens van het vierde! De achter?lijvers stemmen'met mij ; 
in om jullie ·veel plezier toe te wensen, goed spel en een ech-; 
te Lensstemming. En. tot.slot: brengen jullie een vlaaike voor · 
ons mee? . . ~ p J. ---------------------~-------------------------------i---T RA I N IN G, ' 

Donderdag 1.1. zijn ewe een kijkje gaan nemen bij de. trai- • 
ning van onze seniores. Het. was een heerlijke Z,omeravond; de 
lucht• vol beloften voor weer een mooie dag: de leider met zijn 
hu;J..p vol ernst en enthousiasme bezig; bezig oo!f vol. VUV,r'.de 
17 liefhebbers, Het werd een goed bestede avond. · ,. . • · ... 
· . Hoe zal het op de Donderdag van deze week zijn? 

' 
' P,J. - - ... . ----------------~---------------------------------VARIA, • · · , 

Naar wij van oom Ru :;;:ernamen wer;en de_ heer fn )!ievrouw , 
Guus Roodenrij.s - Bubber' verblïjd met de geboorte van een :z,oon, , 
Bravo! Zo.blijft de naàm Rood.enrijs in de club, onz·e geluk-'· 
wensen! 

,,. . . ~ . ' . . . '" .. •=zz:a:-===•===•••••====••=•====.C•=•====nas::==•======-=•z.ws==z=••=== 
' . . ' 
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1 E NS'• 
Woensdag 

Z A KA GE N D.'A. . . , . . . 

·Donderdag 
.. ·. Zaterdag 

·· Zondag 

20 Aug, 8 .uur, Het Bestuur vergad~. bij, __ 
... dhr. N~Schouten.,Jonck:t,loetplein. 62, 

21 Aug. 7 uu,r,. De.senioren trainen. 
'23 'Aug. De .jµnioxen·, D; en E gaan naar· Delft; . 
24 Aug •. · Het eerst.e· ·reisii nail.r Á],fen. · · · 

De andëre. senioren ontvongen W'ester-
lcrmrtier. · . . . , . 
De junioren spelen gastheer voor 

. ' Aétivi tas. . ., , . . . 
25Aug. Club bij Àlsem. 

• 

.. ~ . ' . . . ... . ' , ' --------------------------·-----,-----------P R O G R A M 11 i ·VOOR .. z· A TE R D .à G> . 23 AUGUST-US. 
' 3 uur D~H~L. - LenS d Delft. 
~ 3 uur D.H,L. - LenS :e· ... Delft. 

ZONDAG 24 .AUGUSTUS . : 
1.30 uur Alfense Boys 1 -' Lens l ,Alfen. ,. 

_, 2.;o uur· Lens 2 -: Westerkmirtier 1 Eigen ve.ld 1. 
· 1.15 uur Lens 3 ..:. We-sterkrnlrtièr 3 · · · veid 1. 
2.30 uur LenS 4 ~ Westerkvrnrtier 4 , . ' _v:è;Ld :? .. : 

'. 

12.- uur Lens 5 -· WesterkwaJ;'l;ier 5 veld 1-.. • .. 
1e:~ ·-----~-----------------------~-----,---~ ~ . ,: ' . . : 

D E S E N'I O RE N S P E·:E L D E N.. .,.. 
""• De combinaties A en B bracht.en .een bezoek_ aiµi A,:Q;s. op 
f•· Madestein,Loosduinen. Of de hitte ·de oorzaak was, of de ;-. 
• onvolkomen aanduiding in de LénSrevue,wèten -wij nie-1;; maar 

de opkomst liet we_l iets te wensen over~. De A-combinatie. 
moest enige àpelers opstellen;die reeds een wedstrijd in. 
de benen hadden (en dat.met die temperatuur!} Enige ~les-. 
sures ,varen bovendien nog·oorzaak van een numeriek~ ver~ 

,, zwakking, zodat de 2-0 overwinning nog een keurig resul.,
taat was. We weten allen wel, hoe moeilijk wij van A,:p.s. 

\ 

., 



-'IQQ- ' ~---------------------------------------------winnen. Willems en Huffel plaatsten de treffers. De B-combina
:tie moest men 9 man aantreden 'maar wist -ondanks dat nog een 
2-2 gelijksp·e1 te bewerkstelligen. Ii:oe, 'qat vermeldt het ver
slag niet. De C gemerk.ten yerl9ren met 3~0 .:van Oostèrboys. Ook 
hier '1ieten er een paar verstek ge.an. Bovendien memoreerde de 
verslaggevèr het gebrek aan techniek van meerdere spelers. Zij 
bezochten de. training niet!!' En dat is nodig, heren! 

· ., • · J.v.v. .. _, ~---~-----------------------------------~----D E· T R I P N A A R P A N N I N G E N, 
Wat.is het toch een groot geluk, dat zelfs de nabije toekomst 
voor allen onbekend .is, Was er onder de deelnemers 1 slechts één · geweest dié een klein tipje van de sluier had kunnen opiichten, ongetwijfeld hadden velen zich eens· achter het oor gekrabd,al-

. vorens in de''George .Hoeks expres" te stappen, Wie had ook kun
nen vermoeden dat een dergelijke avontu=lijke reis ons.deel 
zou worden. Achteraf bezien zijn'allen het er over eens: 
"Deze dagen waren af en onvergetelijk. We hebben voor een heel 
jaar plezier gehad." . . , . 
Het stai;tschot viel om kwart·voor drie. Gezeten op gemakkelij
ke fauteuils, modern bekleed, ,werd de reis aanvaard-. Het prach• 
tige weer verhoogde reeds aanstonds de prettige.stemming. De 
zäà.k' liep geèmeercl', totdat het gèringe kwamtum smeerolie in de 
ingewanden van onze motor-nie~ meer in staat bleek, de warmte 
ontwikkeld door bovengenoemd· zomerweer· en de di-aaiende, tol-. 
lende en zwoegende ledematen'des motors voldoènde áf te koe
len. De motor vertiskte het, kreeg in de gaten dat we naar 't 
bierland gingen, ll!nar moest zich mèt ettelijke. liters 'watèr 
tevr~en stellen. Heél·de reis·was de medewerking van die.zij
de niet van harte, ging tenslótte over in 'sit-down staking. 
Never mind, nu·was 't onze béurt. Dé LenS:-geest is niet .te 
breken. De entre uotes wèrden zeer verdiènstelijk .aangevuld. 
Hier niogêin \7ij met zèer veel genoegen memoreren: De zwem- en 
seDi verdrinkpartij in de Mervre, de' dronken Limburger, de ver
loren vlag, ·de duwende heren·enz. enz. De strenge Redactie be
let mij U.dit alles in'extenso te beschrijven. Laat ik U ver
zekeren, dat het evenzovele moLJ.enten van uitbundige jool :vra.• 
ren. Bij de aankomst' verre na.het middernachtelijk ·uur in .een 
diepe slaap rustend Panningen.:vond men de. Voorz •. in bed doch • J . ' ' wa.li:end. Met ·vereende krachten .werd het gezelschap onder dak_ 
gebracht. De gemoederen ware.n door diverse oorzaken dernatè. · verhit., dat de s],aap verre bleef en de jool 'tot ongenoegen Ivan 
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gerant en andere gasten vrerd voortgezet. Is het te verwon,,, 
de:ren, dat 't zonnetje de LenS-fani_lie b_ij henels weer reeds 
vroeg naar buiten lokte?° En is. het 4B,n ,kwalijk te nenen dat 
de voetbalpresta tie I s daaronder leden? . 
Het doel: verbroedering tussen,Noord ~ Zuid werd bereikt.· 
Lens liet in P. een p:rettige en ke=ige indruk achter. 
Gaarne zullen wij onze Zu:j.der vrienden een volgende naal 

.. in 't Haagje terugzien. .. • • . ' - - · • · · 
-------:------:----~----------.:.----.""':'-·"""'" __ _ 
H E T - V E T E RA N E N T 0 U R N 0 0 I. 
12 Oudgediende Lensers waren~ Z9li.dag omstreeks het niddaguur 
op het Quick Stepste=ein ver·enigd, Jan· Runderkànp had zelfs 

.de verre reis uit Renl9m geoaa.kt on bij dit feest aanwezig 
te zijn. Dat het vrnro was, behqef ijt niet meer te vertellen. 
Mogelijk hadden daaroo 2 vnn onze 5 tegenstandez:s het zilte 
nat boven het gele gras verkozen, zodat er nog 3 wedstrij~ 
den(van · een kw=tier elk!) .overbleven., De ui.tslagen wo.reh . 
zèer gèvarieerd: tegen Q.uick Steps (}'0, tegen y"c.s. o-o· 
en tegen G~D.s. o-o. U begrijp_t. dat deze prestatie recht 
gaf op een plaats in qe gulden·oidde:mioot. De· fruitDD.nden 
gingen e.chter onz.e neus voorbij, 

J.v.v. ' . . ~~-----,._ ____ ..,......,_.._,_...,. __ ~._.__..,. _____ ,..~----
, ' 

D E E.C .0 B L A A S T A P P E L •. 
EERSTE ELFTAL~. J •. v .Melzen. • A&Hoefnagel., H,Helrai..ch •, 
R0 Roodenrijs., R.Roeoers. • H.Overpeek., ·J. \Tûstefeld., _J 0Wil
leins., C"Schilperoort., H.Houkes., Ant. v.Luxeoburg. · 
Res. l J. Goeoans ... Leider: Vl .Praalder. 
Sarenkcost eerste-ëffiäï uiter.lijk 10.,45 uur bij Station 
_Hollandse Sp_oor. •. · 

TWEEDE ELF'rAL. J 0 Fxijters.,- A.:Ï:Iuft:el,, L.v.d0 Klugt., _j,Hop., 
L.de Boer,., H.Kops., W. Verheggen., H.Naastepad,,, J.,valsteyn., 
F.v.Niel., c.v_.>L:u;x:eoburg, . ' · 
Res.t voo~ 2 en 4. J,v.Nassuo;. P.v.Leeuwen., H.v.Hirtum., 
·Leider: Ph~ de Heer. : · · ·. · . · · · 

DE'ïmE ELFTAL; :r.Hu,v.;nmi.s.:; E;~.d~ ~i,iv:e; •• - F"Ro
0

D.bout.s., • 
J,Bontje., J, v. Venrooy •• i7.~gens,, A0 Blok., C",Hattink~, 
A te Mey_., G .• J,uyclq:,. ,. H.Jacob;L-,. ,;- .·, . • . 
Res.1 A.Zaal., A,Versteegh. Leider: dhr. J.v.Venrooy•;. 

' 

/ 



-302:.. . . --'--~------------------------~--------------VIERDE ELFTAL. 'J.fil.llenaar., C~Bierhuizen., G.v.d.Steen., ' L.v.d.Wal., s.Kroon~, ·R.: Becher., J.Bom., M.Hemmes., J.Rcozenburg., R.v.d.Burg., G.Hoeks. 
VIJFDE ELFTAL: Ch.Demeyer., A.v.d.Hoeven.; F.v.Deelen,, Fr.Albers •, J .tTesting.; H.Vos,, R. '.'Tillemsen., TI'.Kliinnen.,. L.de \7eert., J.v.Zon., L.Niessen, . . . .!!!!._~ P.Bakker_., L,v;erschureri,, 17.Kervel, Leider: L de Weert 
In de .2e·ronde van de serie selectie wedstrijden, die door de ECO zijn vastgesteld met het doel om in de.komende competitie zo sterk mogelijke elftallen in het veld te brengen, zien· wij .met vol vertrouwen het eerste elftal de reis naar. Alphen a.d. Rijn ondernemen, waar het d,e strijd aan zal .bin:~ den om de ''Deken de Korte" wisselbeker. . \ De overige elftallen zullen in sportieve kamp Westerk;/artier ontmoeten, Zoals steeds zullen:de elftal1en weer moeten vechten om een zo goed mogelijk'resultaat te bereiken. Geen afsçhrijvingen s.v.p.! 

Adres Eco-Secr.: G.v.d.Steen, Witte de Withstraat 20a. 

ECO \ -•=======================================~==~===cc=c.;:==•~ UIT HET J U N I O R E N KA 1J P. 
D.H.L. --Lens .2:• (aanvang 3 uur,) N,v.d.Vef?r,, A.Urbanus,, A4 Speelmans., L.Haring,, 17.v .d,Steen, 1 1iT ,'ilisser,, A,Duyve- .. stein,, A.Nieuwenhuizen., T.Hijdra,, 'il.Tettero en B,Helmich. Res., s.Vloemans., L.Haket + M,Vink. · 
D.,H,L, -' Lens .it• (aanvang 3,uur), W.Gelauff., C,Bon., H. de . Bakker,, G,v,)!.oon., G,Laiillilers.~ A.Strous., H,Kortekaas,, B.Herfkens,, H.Haket., N.Romijn_en H den Teuling. Ras.: J,Keuls., B.v.Gaale:µ,·, J.Vaassen,, H,Ridder., J,Hoog-weg en M,Stroua. · , • Leiders dé heren IT,Visser., H.Speelmans en J,v.Wassem, 
Lens E-F - "ACTIVITAS11 (Aa.nvo.ng (Let ops Zondag)l2 uur), J,Roogweg., N,Romijn,; H. de Bakker,,. G.:v,Roon,, B,Herfke;na_, ' A,Strous., H,Kortekaas,, M·.Vink~, H.Haket., S 0 Vloemans,.; H,den Teuling,, · .. . . • . .. . . • Res,: M,Strous,, H,Ridder,, B".v~·Gaalen~, J•Keuls,, W.GelaU:ff, G,Lammers_, . 

Lens D - "ÁCTIVITAS" (aanvang (Let op:Zond.ag) 1,15 uur). 



\ 

' . 

, ____ .,. ___ ._ ____ :_ __________ .,. _______________ ..,._. _____ :2,22.-
~· '. • • ·-· • 1· •• ~.. ' • • • • ...... . ··-zie opstelling tegen D.H.L. . 1 • . •• • ' •• Leiderá: (12 uur en 1.15 uur) lï.Visser., H.Spëelma.ns en H. ' ' . . . . ( . . Vink. . ; ' ' :· . . .• / ~ , - '. . . .. . .• . .: . ' '..t, 1 Lens c. (Rllvn-v.v.P.-tpurn~<:>i) .G.Ov.erdevest:,, J.Adinu.;tinl., G.Lwn., M.v.Hirtum., F.Schippers·., P,Pellekoorn·., L.v.d. i:Iulst.·, J,Jngermmi., J.de ]lakker., G.v,Reenen.;: Il.Gelo.u:ff., Res.: C.Redemo.n., TuI.v.d.llerg en E.Löwenstein, Déze jongens 'zullen rouleren!! . . · . . · , · . . . 

Swmnkomst 12~15 uur voor qe ingang v/h Ravo.-V~V.Po~te~rein. Voor bijzondere bepalingen zi-e Lens-Revue van de varige week,\ (a.u;b. géén afschrijvingen!!'!!!)· . . · Programma: 12.35 Lens -.Q.Stepa.,. 1.50 v.v.P. - LenS., 2.45 Aeolus - LenS., 3.25 K.R. V.C. - LenS,r~ 4,20 .LenS ,:: 17,lll~ Leider : de heBr P,.Ïuffermanif;.: , . . : 
D~ze ,~~ek Woensdagavond geen training,· . • · In verband met., de vacantie a •. u. b.. geen afSchri jvingen l . .., • • • J . . _.,, ' 

. A,v,~. , 
. . . ~- " . . . ------------------------------------------------' . . VA 'RIA, ' . . . . Zater\lag a,s, 23 .Augustus zal. het 25 jaar• geleden zijn, dat de' heer en mevrouw Vl, Visser, Valkenboschkade 71 in het huwelijksbootje stapten, • , · . · • · · 

Vlij feliciteren het Zilve,ren bruidspaar en de J,;::j.I).d,eren héel hartelijk 'en wensen beiden ·nog v_ele jaren t~. 1 . -----------------.---------------..:.-·--------~------------D E P R IJ S P U Z Z L E. i , , , , · ,, •· 
Het aantal ingezonden oplossingen wa~ bijnD. 3 keer zo groot als de vorige· keer. En nlle waren zij· juist, Leo vo.n . Houtert verwierf om de originele ''7ijze waarop hij de twee Lcnsvrienden· hun.boodschappen liet doen, dé eerste prijs._De•an,-dere werd veroverd ·doo;r Tjebbe Westendorp; Pro:f:i,ciut ! ,, , · · • . . ' • • . .I • ,., ---------------------------~~-----~-------~~--------------DE LENSBillLIOTHEEK is weer rijker· geworden~- Men kun. noteren N2 83: Spats Sportbiogro.fieën. En nl1 84: W'undelsport vrin A tot Z, ·door H. van Rooyen, · . , • , · · . .. . ., -' · ,. '· . ', · ·· ' 

•,;, ____________ .., ___ _..:. ___ _.:_ ____ ..,.._ _______________________ _: _ _,.,__, 
. . ( . . . S P O R T I N , A F R I K A • i . ,., ' 

Ann een brief ;v-an de ~ci/or:V!ln een .scmino.rie voor 1liland-. se priesters ïn Ug[\nda ontlenen wij' het volgende:: · ·' Ik zou je ·altijd nog wat vel!tellen over dè,voetballerij hier .• Dit is niet zo eenvoudig; We hebben "90 stûdeiiten ·én, I . 



~}9, ... 4-__ ¼ .,. . • • -- · >. 

·~ --------------~----------------·-------voetbalvelden. Op één veld, waar ·de oudere studenten spelen, 
zijn er 22. Dat betekent, rekening houdend met een paar klàll
ten met zere voeten, dat er voor de andere twee velden 60 jon
gens zijn. Dertig jongens àan het voetballen op één veld. · 
Daarbij komt, dat ze het helemaal niet _leuk vinden om op hun_ 
·plaats te blijven, warit daar is dikwijls niets aan te doen. 
Zij willen a11emaal ·daár .zijn waar de bal is. De reàt laat 'ik 
aan je verbeelding over. De arme bal krijgt geen kans. Als È1r 
iemand in dit bos van benen nog in slaagt de bal een flinke. 
opduvel te geven, dan is de .reis toch maar erg kort. Doch de 

· bóys hebben veel leut en lichaamsoefening. 
:Bij de gTOteren gaat het beter. Maax deze tonen in hun 

• spel een van hun grootst.~ fouten~ zelfzucht r Iedereen wil. • 
zelf. een doelpunt inaken en· sàmënspeL is, er .. vreinig. ;Dat. ze d~ 
bal moeten afgeven is een van ~e punten, waar ik het meest.op 
hamer. Misschien leren ze dan ook in ·het dagelijks leven iets 
änders af -tè- geven, want daar li.ebben, ze ,een· hele familie aan 
çl.09d •. 
Succes met 1enS ! · ... 

~ 

/. 

Father c.Jutfermans. 
Nyenga - Jinja 150 

Uganda 
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D:l: LENSREVUE 

Weekblad van de Haagse R.K. Sportver1a1n.iging. Lenig en Snel,'! 
Opgericht 18 Dec. 1920 •. • .Ailg.Secretariaat: Gaslaan 54' 

· \ Terreinen: Zuiderpark, ingang Vreeswijkstraat 

----------~---------...:.. ...... _~---------~--------~ 
', Redactie: P.J)lffermàns en J.v.Venrooy 

Redactie-adres:Am~delstraat 51 ~ 
Administ.itatieadres: J.J.van Luxemburg; Copernicuástraat 56. 

' . . - . ------·--------------~--~~~-~------:------·--
ifaargang 1946-1~47. .Ng 55 . 26 Augustus 1947 
E===•===-=m~••=•==n======s======z•cc======-===•a==========a 
LE N S' 
Woensdag 
Donderdag 
Zaterdag 
Zondag 

Z A K A G E N D A, , . 
27 Aug,: Juniorentraining 7 uur. , 
28 Aug,: Om 7 uur trainen.de à~nioren. 
30 ·Aug.: G.D.A.-tourno'oi :voor de junioren. 
31 Aug.: De senioren spelen thuis. 

. De. junioren gaan naar het G,D.A,-tournooi, 
~!~~,6' ___ 1_§.!:I?! • : -~!~-!-~:.:~!:~ A. ~--.'..-_.,...; ___ .;. ___ .:,·___ . 

·· A T T E N T I E! · , . 
In verband met de. Nationale' FÉ:,estdag is, er o'p · Maandag l, 

-~~~:~:~:_§:~~-:~~~~~~nd:-----------------------~----
W E D S T R''IJ D P R O G RAM M A. . . . . 
ZATERDAG 30 AUGUSTUS. J 
12 .30 uur Lens d in G,D,A.-tournooi • 
. 3,20 uur Lens c in G.D.A,-tournooi~ 
ZONDAG 31 AUGUSTUS. j 
2.30 uur Lens 1,- Q,&teps l veld 1. 
1.- uur Lens 2 - D.H.L. 2 ,. veld l. 
2.30 uur LemJ 3 - D.H.L. 4· veld 2. 
1.-- uur Lens 5 - D.H.L. 5 veld 2. 
3,-- uur Lens a in G,·D,A,-tournooi. 

12,- uur · Lens b in G.D.A.-tournooi, 
. MAANDAG l SEPl'EMBllR1 

\ 

2.- uur. Rava.a - ,Le.na a ·· , · Rava•terrein. 

' 

. ' 
-------~---------~-------~·----------------V A N H ET S E C RE T A R I A AT. 

i l, NIEUWE LEDEN: -. 
242 Pupil D.v.'IJUXemburg,'4'Sweelinokplein 14. 
243 Senior J,~eere, Amstel.kade 138 ~~. A'dam. 
244 Junior A,v,Gein, Kepplerstraat 178, · 
245 Junior Adr,Jansen, Holland:erat'raat 50; 
NIEUWE DONATEURS: , 
336 Dhr,G.C¾elauff~ Laan van Eik en Duinen 105. 

• 



- ~Q6 - . . ~-------------------~--------~• VOOR UW NOTITIEBOEKJE: , 
DAG. BESTUUR: Voorz. w.Praalder,Regentesselaan ;o,R'wijk. 

' 3. 

_.. ·• tel; 119509• 
Secr. A.v.d.Kley, Gaslaan 54,tel.· 398:575• 

, Penn, H.Houkes, 2e Schuytstraat 60, . 
Secretaris· E.c.o., G~v.d.Steen1 Witte de Withstraat 20 a • 

. Secretaris JUCO: A.v.Huf'fel 2 SneeuwbaJ:§:traat 98. 

Met ingang van l Sept. a.s. gaat voor'b'nd'erstaande leden 
de sen,iorèncontributie in; ~•;:; : , ,. . 
R,Becker. ,H. v 0Beek.·, W. v. Blijsw:i.jk. ,F".Bouwmèester~-,F .De
meij er. ,A.Haasjea. ,W.Hegge, ,H.v.Hirtum. ,W.Kervel. ,P.de 
Leeuw,,P1 v.Leeûwen.,J.Linneweever.,A.v.Lo6yen,,J.v.Luxem
burg,, J, v ,Melzen. ,·J ,Roodenrijs. ,P :v.d. VaJ.k. ,L. Verschuren 

, en R.Wü.stefeld. · , ' ______________________ ,.. ______ _ 
V A N D O E L T O T D O E L. · , . 
--ne reis naar Alfen is, gezien het. mooie wèer en de pret
tige·tegenstander een leuk uitstapje geweest. De eer van de 
overwinning werd echter aan de gastheren gelaten. Iedere ne
derlaag heeft zijn oorzaken, zo ook deze, In de achterhoede · 
werden op links enige fouten gemaah-t en,dè jeugdige keeper, 
die zijn doel overigena kranig verdedigde, was nog niet •.feil
loos. Het pleit voor di:,·Alfense Boys, dat zij de,"fou.i;en da
nig wisten af te straffen. De hoofdoorz·a.ak van de 4-0 ach
terstand bij d.e rust . was echter het te korte spe 1. Merkwaar
dig, want reeds jaar en dag wordt er·via de Lensrevue ·op ge-

. hamerd het spel goed open te gooien en toch viert de tik-tak-
manier nog meestal hoogtij. Na de rust gingen onze jongens 
meer open spelen,. En het gevolg? 4 maal ·trilde het net ach
ter de Alfense dqelman, zij het dan ,oolc, dat 'de .scheidsrech
ter de laatste keer 2,ijn veto over het ,doelpunt ,q:Ltsp:r:ak• 
De drie goedgekeurdè treffers waren·van Jan Walsteijn, die, 
nu hij de ballen in de vrije ruimté vèor zich kreeg1 •• zijn 

.... schutters capaci tei tèn ten toon spreidde .Aliense Boys.' had 
op het eind ook nog .succes, waardoor een 6-3 nederlaag ons 
deel werd. De lElring uit dit oefenspel .. is duidelijk,.e_n het 
ia, zoals de aanvoerder schri;ftt: In deze wedstrijdëhebben 
we gezien, dat er doelpunten gemaa)l::t kunnen worden,~~eer 
er .. open spel wordt toegepast en de bal zo gauw mogel:i;jk -wordt 
afgegeven.· De.volgende keer brengen we deze les .in toepaa.
sing en hef resultaat zal· dan zeer .zèkér beter. zijn. ,;_ 



--· ... 

, 

. . 
· ·· - 3°L------------------------~-------" -.. De aangé).ondi'gde Lena - Westerkwartierdag voor de làgere 

elftallen beleefde geen uitvoering,· daar Westerkw. in_ het 
mi,dden van deze week tot ,de èëliclusie· kwam, géen elftallen 

· te kunnen opstellen. De secr. van de Eco bleef met d.e stuk
ken zitten~ Hij wist eveµwel bij Gr. Willem II-Vac. nog 3 
elftallen los te krijgen, zodat het mere~deel van lmze spe-
ler.il: toch aan dE! slag kon. _ , · . · , 

et tweede w.on in een doelpuntrijke wedstrijd inet 5-4. 
Het· spel vah de nogal gebroken ploeg was matig.· De bovenge·~ 
maakte opmerkingen omtrent open spel gelden ook hier,, Z<Y· 

als tro\ll'lens voor ·al onze elftallen! Naastepad, v.Niel (3) 
en.v.Wassem maakten de doelp'llllten. De reserves zullen·meer 
overtuiging in, hun spel moeten 1leggen, om met kans 'op suc- / 
çes de competitie te beginnen. · , , --

. Het derde won na. een geanimeerde strijd met 2·•L Met wind 
mee 'nam Lens een 2-0 voorspropg. De eer_ste 15~1 was een 
"beauty" •. A.Blok besloot een ren, langs de lijn met een on-
houdbaar schot in de bovenhoek, '. / _ 

In de tweede helft was V.A.c. merkbaar sterker, maar er 
werd met elan verdedigd,· zodat de tegeh.standers maar 1 maal 
de roos troffen. . _ _ . 

De aanvoerder van het··4e was in zijn verslag kort en bon
dig. Er is uit op te maken dat Lens een 5-0 overwinning be
haalde9 nadat d13 rust met_ '1-0 was ingegaan. H.v. d 0 :Burg-was 
met 4 vol;i;reffers de topscorer. Een volgende maal gaarne 
wat me er gegevens. Om beiumgste !lende. vragers tevreden te 
stellen, diene nog, dat bij de tocht naar Panningen een 3-2 
nederlaag werd geleden, . J.v.v. -----------------------------------------DE E.c.o ] LA A. s T À p p É L. 
PROGRAMMA VOOR ZONDAG 31 AUGUSTUS 1.947. 
2.30 uur. L.en s. 1 - Quick Steps 1, veld 1 
1.-- uur L.en s. 2 D,H.L, 2 veld 1 
2,30 uur L. en s.3 - D,H.L. 4 · veld 2 
1.- uur 1;en ·s. 5 - D,H1 L. 5 ' , veld 2 

EERSTE ELFTAL: J. v .Melzen., ,A,Hoefn_agei, ,H,He~oh, ,H.Hocl!:es, 
R,Roemers,,L,de Boer.,J,Wüs~efeld,,J.Walsteyn,,R,Roodenrijs,. 
·J,Willems;,J,Hop., Ree:, J,Rè_ozenburg,,H,v.d,·Burg, Leider: -
Dhr, w.Praalder. · - · 

TWEEDE: ELFTALs J,Frij:ters.'~H,den Drijver, ,L~v .d,Klugt,•, , • 
G0 Lu;yolg:, ,:A.Bogiscb., ,H,Kops, ,Ant.v ,Luxemburg, ,H.Naaste,Md,, 
Ant.Huffel,,,_F,v.Niel, ,c~v .Lu:xemburg.,Res: W. Verheggen~ ,' '. 



.- ,9a - . - , .. -"-----------:------------------.... -~_,... ____ ,. ____________ ,_ 
A.Versteegh.,M.Hemmes. L~ider: Dbr.Ph.de· Heer.· . . . ' 
DERDE ELFTAL: Jaci,v.Westing.,H,v,d.Boogaard,,J,v,Venro~y., 
c.BierhJ.\izen., G, v,d. Steen. ,F, v .Maurik, ,A,Blok, ,.C ,Hattink. , 

· A, te Mey, ,J ,Goemans·, ,H. Jacobi, ,Ras: J ,Bom,, W,Hillenaar;, 
A,Zaal.,M1 Lückel.,L~ider: Dhr. H,J~sen. 
VIJFDE ELFTAL: Ch,Demeijei, ,L,v,d,Wal. ,F,v,Deelen, 1A,WB€;e
mans. ,S,Kroon, ,B.Bes, ,J, "injorgo, ,P,Bakker, ,L,de Weert,, 
w.Klfumen, ·,L,Niessen, Res I R,Becker, ,H, Vos,, W ,Kervel. ,G, v. 
Wijk. 'Leider: Dhr. Ph;,de Heer, . 

Ons eerste elftal krijg1i;-deze week een ·9ude rivaal tegen 
zich, die in de afgelopen competitie eeri zeer goed resul
taat heeft bereikt, Wij mogen dus verwachten, dat het voor 
de spelers een zware opgaaf zai zijn, doch als het spel open 
gehouden wordt en de bal snel wordt. afgegeven, za::!. de Quick 
Steps keeper druk werk krijgen,· In de strijd tussen 1, en s. 
en D,H.L, zal vooral het tweede elftal flink·a~n moeten pak
ken,. à.aar hun tegenstander e~n k.ls:ise hoger uitkomt, Voor 
het derde en vijfde elftal noteren wij natuurlijk voor Zon-
dag a.s. een daverende overwinning, · 

Uij verw:aéhten, dat alle spelers er ll!ièl! be-m.mt · van zu;t·· 
len zijn, dat het hier selectiewedstrijden betreft die dé" 
Eco de gelegenheid moeten geven om een overzicht te krijgen 
van he.t spelers materiaal, Da;arom dus geen afschrijvingen 

.. en vooral allen opkomen,' 

De indeling voor ons eerste in de komende competitie _zal . / zijn: 
4e Klas A: Ar"chipel, de ·Jagers, D.U.-li[.O., Lenig· en Snel, 
Kranenburg, D,H,L,, 's-Grà.venzande, Westlandia, Oliveo, • . ,_ . . . ·. . 
----------------------------------------•.:·--------~fQ~-. ' . . . ' 

UIT. HET JUNIOR·EN'KA.MP-, 
De opkomst bij de wedstrijden van de.1.aat·ste- 2 weken is • 

..• werkelijk zo slecht, da1; hie'r (het wordt vervelend!) nog · 
•... .eens met klem wordt· aangedrpngen· óp. de afschrijvings-;-plicht 

van iedere· Junior· en pupil die via de LeJ:)s-revue of óp an:
dere wijze.een aanschrijving krijgt om·a1s· speler .of •reserve op te .komen bij èen vastgestelde wedsirijd, Naast.de ve
le rechten die een Lens-lid. geniet staan ook enige ])lichten 
en een van deze' plichten is: à.at in bij~ondere gàvelleri zo

J_l.ls. ziekte, vac'antie buiten:de stad. en bijzondere huiselijke .'· t • . . ' ... 



. . . - . ' . . . . . , . . . .. · . ; ~- ·-·. ;_ -----~----------------------,----------------------122~...:. omstandigheden, zo spoedig' ï'!ogelijk wordt afgeschreven bij 
de secretaris van. de juniorencommissie de heer 11:.v.Iruffel, · 
Sne euwbalstr~ t .98, i:i;t. ieder geval voór . Vrijdagavond . en . met opgave van redenen,. Het wegblijven. zondér áf te .schrij~ 
ven of' af te zeggen aan bovengenoe·md adres is :i:n.·hoge màte 
onsportief. Zat'erdag j.l •. werdeh 31 jongep.s aangesçhreven voor 
wedstrijden in Delft. Slechts ·10: junioren lmamen OJl, .Het be••· hoeft geen nader betoog dat op deze· manier dé leiders, die ' 
hun vrije tijd beschikbaar stellen; als "Piet-Snot"· (exc.) 
staan. Deze jongens zullen van deze ·onbeleefdheid (nog erg 
zacht uitgedrukt) nog geen nadelige· gévolgen ondervinden, 
omdat er waarschijnlijk enige jongens onder hen zijn ge
weest. die misschien nçg niet ge~eel op de hoogte vm.ren, waar en hoe moet worden afgeschreven. In den vervolge zûllen ech
ter maatregelen worden. genomen, ,1oals nu reeds tégen H. v. · ;!leek, P. v·.d, Valk en •L. v,Hulst (weggebleven zonder afschrij
ving bij RAVA-VVP-t:ournooi). Deze 'jongens zullen "in 2 Q9E.!-, 
peti tiewe.dstri,i den ~iit worden opgestéld;. 

De a.s. competitie meet sla.,;-en (d,w,z. wij moeten op alle jongens kunnen rekenen) nu wij ·met' liefst· 7 j:uniorenelf'
tállen zullen deelnamen, Indien mocht blijken dat wij. te · 
hoog gemikt hebben, dan zullen e•nige elftallen uit de oom- ·. petitie worden téruggetrok.Men.en worden-de wegblijvers (ook· 
al kunnen ze nog 2.0 aardig voetballen) niet in de overblijvende· e lf'ta llen worden op'geste ld-,- Men zij: dus gewaarschuwd· 
en houd.e zich a11cn deze zo eenVOlfdige. a:fschrijV'ingsplicht, · · 
alléén in bi.jzondere gevallen~ Ook wtllen wi•j ·er nog even op · wijzen dat geen. toestemm;i.ng wordt verleend om weg te. l.llij•· 
ven indien mèn voor ~de;re vérenigingên moe.t_ uitkomen. Z~ 
als: toneelverg.•zwemverg. · enz· •. Ied,ere P)l-Pi.l en junior weet op welke dagen Lens op hen. rekent. ·z±J;dienen dus als zij . 
tot ·andere verg. toetreden hierme.de reken;i.ng te· houden(!'! !
Een andere plicht is dat' de. Lens-revue en natu1:1rlijk in het 
bijzonder de. rubriek .. "Uit het J'uniorènkamp":wor,dt gelèzen. 

, Ree.da eerd,e.r heb ik wel eens gezegd dat de .-leicleI'.s geen 
· "lopende Lèns~revues" ziju. Zop.dag j·,l:-! :d9ed zi'?h b'(~·- ·,.een· 

geval voor .. dat een _jongen• d:i.e te ·laat verschee'q: z"éi:•l'•J'a; . maar mijnheer, ik dacht dat de wedstrijd pas· om half'' twee• .. . ·zçu worden gespeeld". Lees"jê' dan de Lêrts-révue niet? "Jawel, ,'mijnhee:t, maar ik heb niet gelezen hoe laat de· wédstrijd óe--~ 
gon ; •••• , • 11•- Jongens, laa~ de. Lens-revue niet meer gebrui:·; R:en 1roor Kleute7-ond,arricht. Al~een met sportieve en oplet-:-

, 

,. 



\ 

- 4nn - . -~:=-----------------------------------~ tende ·jongens, kan Lens haar toekomst opbouwen. De toch al, 
. zeer beknopte plaatsruimte kunnen wij beter gebruiken:··:- ~ ... . 

TELEGRAMSTIJL1 I.v.m. bovenstaand artikel· moet het .overige_; 
in telegramstijl_ worden opgenomen en _de wedstrijdverslagen 

komen te vervallen. · - · ' 

EERSTE PRIJS VOOR !ENS-C; BRAVO!! !·Rava;.vv;p-tournooi.• 
'-Lene-c tegen: Q.Steps 2-0; tegen v.v.P. 0-0; tegen Ae.olua 
1-0; tegen K.R.V.C4 2-0; tegen W.Bl, o-o. ' 
A.s. ZATERDAG: G.D.A.-tournooi voor het C-,en D-elftal. •· 
PROGRAMMA1 12.30 G.D.A, - D; i.25 D - Oosterboys; 2,15•D -

, Valkeniers; 3,05.Wilhelmus - D; 3.20 C - V.V.P.; 4,30 G.D.A, 
C; 4,50 C - Valkeniers (Dia Lens-Den C ïs Lens-C) . 

. . ,,· . ' . . . ••'. . . 
LEIDERS VOOR ZATERDAG: de heren J,Goemans; W,Visser,.lI,Speel 
mans en. assistenten J. v,Melzen en J,Linneweever. i . 
SAMENKOMST: op het G.D,A,-terrein (eind. Loosduinscheweg-liaag 
weg bij R.K.Kerk en te bereiken met de bus) voor Lens-D + re 
serves om 12,15 uur en voor LENS-C en reserves om"""fü"'Ur. Let 
op het vroege aanvangsuur vooz: Lens D. · 

a.s. Zondag: G.D.Ao-tournooi voor het A,- en ],-elftal . 
PROGRAMMA: 12,00 uur ] - VVP; 12,35 G.D.A, - B,; 1.30 B - Obs 
terboys; 2.20 D.lI,B.R.K.:~ B; 3.00 G.D.A, - A; 3,55 A, - VVP 
4.45 A. - Valkeniers; 5.40 D.lI.B.R,K. - A.; 
(B. ia Lens-Ben A. is Lena-A,) 

LEIDERS VOOR ZONDAG: de heren W,Visser en J,Goemans~ ·, 
SAMENKOMST voor Lens-A + reserves om 2.30 qn voor Lens-B 
om 11.35 uur, op het G.D.A.-terrein, .. · . . . 
Lena-A.-B. e?J, D, spelen 2 x 7½ min. en Le~C -2. x 10 min. 
Het eerstgenoemde elftal· op het programma verdedigt. het 
doel aan de zijde van de school en verricht tevens de aftrap 
De elftallen moeten vóór iedere wedetrijd gereed staan~ In·· 
alle afd. zijn 2 prijzen beschikbaar~'Volgt het goede voor-

beeld van Lens-C ! ! ! 1 ·, · 

OPSTELLINGEN, 
Even opletten: de spelers van Lens-D en Lens-B zijn allen , 

.reserves resp. voor Lens•C en Lens-A., op Zaterdag en Zon-; 
dag. '- . ' ' ... ' 

Reserves voor Lens-Ds Zaterdag: W.Gelau:t'f, lI,de Bakker,· C,Bo 
H.Haket, H.den Teuling, J.Hoogweg, B~Herfkens en N.Romijn.'. 

-Reserves voor Lens-B Zondag: J.de Bakker.,G.Lam,J,Admiraal, 
' ' 

I • 



. . ' . . . - 40,;i. -______ ...__ _____________ ~------------------------ -
J • Jagerman en Ê. Schippers·; 1 . , . . • ·. 

~-•"LenS-at(Ook voor de wedstrijd. op. l September, aanvang ?; uu:r 
te gep. Rava; Leider de heer· W. V;sser) • • , 

_ ~ · . H-.;v.Beek~ ,w .v .Blij swijk. ,F .Bçraj'll!le_es;!;er. ,F.Démeijer. ,A.Haas
. · : jes. ,W.Hegge. ,P.de Leeuw. ,J.Linn';lweever •. ,A.v. Looijen~ ,J.v • 
. ;~,. Luxemburg.,P.v.Leeuwe111..,J.Rood.enrijs.,,P.v.d.Va.lk,en R.Wi:i,ate-

:.':~·'. feld. • • . · . . ··. . . (. .. . · . .. , · . 

· · LenS-b:E. ten Bérge. ,G.KoidewijdtJ .Kuijpers~ ,H.'~~;tfiel.,. 
A;.Rietbroek. ,A.Ruiigxok. ,P .Vollebre~t ,J .'v.Zuileni,C.Bogisch, 
M.Gelauff.,C.Hillenaar en J.de Róàs (oud lid). · . 

• ~ ;J ':. . ' ' .. • "' ' 

.. ,LenS-C:J.Admiraal •. ,J,dè. Ba.klier. ;n.v ,Hirt~. ,L •. v~Hunit. ,J.Ja,-

. german •. ,Adr.Jansen(nieuw lid) ,G;Lain.;G·,·0verdevest. ,c.Redeman, 
G.v.Reenen. ,F.Schippers~ ,J',de Roos(nieuw. lid) ,E.Löwenstein., 

: , P ,Pellekoorn_ en M, v.d. Berg, . ' 

LenS-DtP.v.d.B~o!ll(?), A.Duyvestein,,L.Haring.,A*-Speilmans., T U . ,, . ·· . :W,v ,d. Steen,,_ w •. ettero. ,A. rbanus, ,N.v, d. Veêr, lVr:.Visser •. , . 
T ,Heijdra(? ),,]..Nieuwenhuizen en B,~elmich. 

TRAININGa·woensdagavond voor de laatste keer!i! Lest· ••• best. 
Aanvang i .15 ·uur. Terrein open_ 7 uui- {v,Melzen),. . · • 
. • •.· . . . • ·A . H _______ .:._, _____ .., ___ .,;. __________ ~---....,.~----"::-- ~V..,_ • ... 

VARIA. 
Van ons lid Frans Mourik en. echtgenote ontvingen wij het 

., bericht van de geboorte van e.e.n 1zoon, Frans,· v~ harte _pr0<-
·fioiat ! Op verzoek van de gelukkige vader houd~n.we een plaats 

~ ·· o:z:i.der de lat vo_or hem vrij, · · · · 
; 

,. ~ 

We lazen in Rustenburg--Varia, dat onze Ad.Bogisoh slaagde 
--voor he_t Mi\ldenstandsdiploma: En- de vader· vah tea Nie_ssen 

:.;,i, deelde ons mede, dat zijn z'oon het eindexamen H.B,s.·met gun--• 
: stïg ·gevolg àflegde. Wat een bescheidenheid van ome vrien-

. den er niet zelf meè vocir de dag te komen! .Aan beiden onze 
gelukwensen! · 

Broeder Gèro·ld, die .grote .·vriend van Lens, is'vèrplaatst 
· naar Amsterdam, Het moge hem; die :wij op ons terrein: zullen 

' :missen,. göed gaan it zijn nimiwè omgeving. \.· . , . . . . 
.r ~·>" 

L E N S-é . ~p het RAVA-V, V.P.-TOURNOOI •... ·. ·; . 
· Wie denken mocht;- dat Frans Schippers. Q.• a. · met een be
'" scheiden plaatsje tevreden zou zijn,· heeft het· mis.··van de 
5 wedstrljd.jée werden er 3 gewonnen ·e.n. i gelijk gespeéld,Als 

.. ·. . /" 



, 

-:...42lL: ____ ,;. _____________________________________________ _ 
welverdiende beloning.verwierven onze jongens de eerate'prijà 
van hiin afdeling, n.l. een verzilverde lauwerkrans. Bravo ' 
voor de 13 jongens, die in treffende eensgezindheid d;i. t · 
mooie resultaat behaalden. • · , . . P,J. • 

1 -------~-------------~----~---·---~---~ 
IETS VOOR DE JUNIORES VAN 14 - 15 - 16 ~n 17 JAAR, . ' 

Enige van onze jongens namen reeds eerder deel aan een 
speciale voetballersretraite, Zoals zij mij vertelden, heeft 
die,oefenil!g voor de z.ielen niet nagelaten een goede indruk, 
te vestigen, Geen wonder, want zoals wij in de sport iets · 

. willen bereiken en liogerop willen, doef het ons ook goed 
zorg te dragen voor de eeuwige belangen van onze ziel, Heb 
ik gelijk of niet? ~ . 

Welnu, de Commissie Katholiek Voetbal nodigt -de jongelui 
van l4 - 17 jaar uit een retraite te vóf"gen, .die gehouden 
wordt op 5-6,-7 sn 8 September a.s. De opening zal plaats 
vinden op Vrijdag 5 September des avonds en de sluiting op ' 
Maandag 8 September 's morgens. Het is de bedoeling, dat de .. 
jongelui hun boterham meebrengen; voor koffie'kan worden ge
zorgd. De retraite vindt plaa.ts in de Hoge Nieuwstr&at 
(nummer ?). · 

De gegadigden diemn zich ten spoedigste op te geven bij 
onze secretaris, Dhr. A,v,d.Kleij, Gaslaan 54, aan wie,door. 
bovengenoemde Commissie een volledig programma wordt gazon-
~~ . . .· .· PJ 
' ' . ., ---------------~--------------------------------

WIST U •••••• 
dat 
dat 

dat 
dat 

er bij de trip .:,~en wegblidvers waren? · · 
een der zwemmers' {zie vorige Lensrevue) was vergeten 
tijn hemd uit te :trekken alvorens llin de plomp" te ve:r:
dwijnen? 
in Eindhoven het borreltje slechts 30 cent kostte? 
het gezelschap ondanks dit civiele prijsje toch zeer 
matig bleef? . ' 
men ergens in Nederland op een club~vond voor dit geld dat 

dat 

dat 

dat 

niet klaar komt? \. 
Hans van den Burg zijn hart verpand ·heeft .aan brood met • 
leverworst? , 
Henny Naastepad in Heeze ons Liez-t en. Strous deed ver-· 
gaten? , ' 
de Trippers nu en dan iet of wat gelachen hebben? ., 

=u•••=-••••-==•·c.•••c••z•••m•c•i::c1C•::=•=••••••••••m•••••••sss 1 


